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Mbn § 15 

 

Föregående protokoll 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett av kontrollmomenten i intern kontrollplan är, genomgång av föregående 

nämnds protokoll. För att förbättra kontrollen av ärendegången förs ärenden 

som är överprövade till ärendebalanslistan. Vid dagens sammanträde finns 

det inga överprövade ärenden att föra till ärendebalanslistan. 

 

Protokollsutdrag 

Assistent, H.J. 
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Mbn § 16 

 

Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från miljö- och 

byggnadsnämndens ärendebalanslista. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har gått igenom miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista. 

Nedan uppräknade uppdrag är slutförda och kan avslutas: 
 

Datum / § / dnr. Ärenderubrik 

Mbn 130502 § 33 

L 2011-0217/23 

Förhandsbesked för nybyggnad av garage på fastigheten 

Sifferbo 13:28 med flera 

Mbn 121107 § 116 

L 2012-0169/23 

Tillfälligt bygglov för upplag av byggnadsmaterial samt 

uppställning av vagn på fastigheten Floda Kyrkby 5:12 

Mbn 121107 § 118 

L 2012-0168/23 

Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten Floda 

Kyrkby 5:12 

2013-08-22 

DEL 2013-000281 

B 2013-000149 

Bygglov nybyggnad av härbre, Säl 3:19 

Ks 070620 § 199 

2006:21 

Detaljplan för området väster om Tjärnsjön, Gagnef 

Mbn 070829 § 91 

P 2006-0006/21 

Detaljplan för området väster om Mellansjön, Gagnefs 

kommun, Dalarnas län 

Mbn 120502 § 41 

L 2012-0001/21 

Begäran om planbesked för ändring av detaljplan för 

Högsveden 5:10 m.fl. samt för detaljplan för del av 

Högsveden (Mockfjärd), Gagnefs kommun 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-03-14, en sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Assistent, H.J. 
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Mbn § 17 

 

Information 
 

Vid dagens sammanträde informeras miljö- och byggnadsnämnden om 

• Dala Cement i Björbo 

• Personalsituationen på förvaltningen 
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 Dnr B 2014-0042/21 

Mbn § 18 

 

Detaljplan för del av Tjärna 30:18 (söder om Gagnefsgården), 
Gagnefs kommun, Dalarnas län 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ta emot planuppdraget och påbörja planarbetet. 

 

Ärendebeskrivning 

En planbeställning har inkommit från kommunstyrelsen för den del av marken 

söder om Gagnefsgården, som är planlagd som grönområde, så att den kan 

användas för flera olika ändamål såsom bostäder, skola, vårdboende och 

småindustriändamål. Några konkreta planer för områdets användning finns inte. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-03-14, en sida. 

Protokollsutdrag, Ks 140218 § 26, dnr 2014:116/21. 

 

Protokollsutdrag 

Stadsarkitekt, E.G. 

Mbf, akten 
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 Dnr B 2013-000104/21 

Mbn § 19 

 

Detaljplan för Dala-Floda kyrka, Gagnefs kommun, Dalarnas län 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggförvaltningens utlåtande godkänns. 

2. Förslag till detaljplan för Dala-Floda kyrka, Gagnefs kommun 

godkänns för antagande samt antas. 

3. Strandskyddet upphävs inom planområdet. 

 

Ärendebeskrivning 

Syftet med planändringen är att, på begäran av Gagnefs kyrkliga 

samfällighet, möjliggöra anläggande av materialsorteringsfack i anslutning 

till nuvarande kyrkogården. Lämplig placering för dessa är området 

omedelbart väster om nuvarande kyrkogårdsmarken, vilket i gällande plan 

är utlagt som parkmark. Östra delen av parkområdet ägs av Gagnefs 

kyrkliga samfällighet och västra delen ägs av Gagnefs kommun. 
 

Ärendets beredning 

Förslag till detaljplan för Dala-Floda kyrka har varit utsänt för samråd under 

tiden 2013-10-30 - 2013-12-11. De synpunkter, som inkom under 

samrådstiden, redovisas i samrådsredogörelsen. 
 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2014-02-21 – 

2014-03-21. Inga synpunkter inkom under granskningstiden. 
 

Detaljplanen är därmed klar för antagande. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-03-26, en sida. 

Utlåtande, 2014-03-26, en sida. 

Karta, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 140205 § 4 

Mbn 131002 § 72 

Mbn 130612 § 45 

 

Protokollsutdrag 

Stadsarkitekt, E.G. 

Mbf, akten 
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 Dnr B 2014-0041/21 

Mbn § 20 

 

Begäran om planbesked för ändring genom tillägg av detaljplan 
för Sifferbo camping, Gagnefs kommun 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att, genom tillägg, ändra 

detaljplanen för Sifferbo camping. 

 

Ärendebeskrivning 

En skrivelse har inkommit från ägaren till Sifferbo camping om planändring 

inom västra delen av området. 

 

Enligt gällande detaljplan fastställd 2008-05-20 får västra delen av området 

användas för camping endast under tiden 15/6 – 30/9. Området ska också 

under hela året vara allmänt tillgängligt enligt gällande plan. 

 

Ägaren har för avsikt att expandera campingen och göra den attraktivare 

genom att bland annat installera elplatser och anlägga sanitetsanläggning 

inom områdets västra del. 

 

En planändring genom tillägg till gällande plan bör göras, där bestämmelsen 

om camping enbart under viss tid av året tas bort samt där även bestämmelsen 

om allmän plats tas bort, för att undvika att eventuell gratiscamping sker. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-03-26, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Stadsarkitekt, E.G. 

Mbf, akten 
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 Dnr B 2013-0005/23 

Mbn § 21 

 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Djurås 8:21 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas enligt 9 kap. 31 §. 

2. Bygglov för upplag av och uppförande av byggnad märkt B ska sökas 

separat i särskild ordning. 

3. Tekniskt samråd ska hållas. 

4. Som kontrollansvarig godtas X som är certifierad kontrollansvarig med 

behörighet N enligt PBL 2010:900 t.o.m. 2018-01-09. 

 

Ärendebeskrivning 

X, ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Djurås 

8:21. Området omfattas inte av detaljplan. 

 

Den sökande uppger att befintlig byggnad märkt B ska nedmonteras och 

läggas upp på platsen märkt 1 för att senare uppföras igen på platsen märkt 

2 enligt handlingar tillhörande ärendet. 

 

En erinran från fastighetsägaren till Djurås 18:7 har inkommit. Den sökande 

har getts möjlighet att yttra sig över innehållet i erinran och har därefter 

inkommit med skrivelse avseende åtgärder för att i samråd med 

fastighetsägaren till Djurås 18:7 begränsa insynen mellan fastigheterna. 

 

Ärendets beredning 

Grannar har hörts i ärendet. Dala Vatten och Avfall AB har hörts i ärendet. 

Remisstiden utgick 2014-03-06. 

 

Bedömning 

Bygglov bör kunna beviljas. 

 

Den föreslagna byggnaden bedöms till sin utformning vara väl anpassad till 

områdets byggnadskaraktär och bedöms inte att utgöra ett påtagligt avvikande 

inslag i bebyggelsen. Området är plant och platsen har direkt tillträde till väg.  

 

 

forts. 
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Mbn § 21 forts. 

 

Den föreslagna placeringen bedöms inte innebära någon inverkan på de 

närboendes möjligheter att bygga i framtiden. Tillräckligt avstånd mellan 

det föreslagna bostadshuset och fastighetsgräns kan erhållas. Hänsyn har 

också tagits till den befintliga VA- ledningen. Yttrande från fastighetsägaren 

till Djurås 18:7 föranleder inte nämnden att göra någon annan bedömning. 

En samförståndslösning mellan fastighetsägarna avseende frågan om insyn 

bedöms kunna åstadkommas. Kraven på lämplighet enligt 2 kap. och kraven 

enligt 9 kap. bedöms kunna uppfyllas. Utformningskraven enligt 8 kap. 

bedöms kunna uppfyllas. 

 

Byggnad märkt B ska enligt vad som får förstås av ansökan nedmonteras 

och under en period förvaras på platsen märkt 1 för att senare återuppföras 

på platsen märkt 2 enligt handlingar tillhörande ärendet. Denna åtgärd 

bedöms som ett bygglovspliktigt upplag och bedöms kräva en separat 

ansökan om bygglov med motiveringen att åtgärderna skiljer sig åt vad 

gäller både omgivningspåverkan och tiden för slutförande. 

 

Motivering till beslut 

Den föreslagna placeringen bedöms inte innebära någon inverkan på de 

närboendes möjligheter att bygga i framtiden. Den föreslagna byggnaden 

bedöms till sin utformning vara väl anpassad till områdets byggnadskaraktär 

och bedöms inte utgöra ett påtagligt avvikande inslag i bebyggelsen. 

Området är plant och platsen har direkt tillträde till väg. Kraven på 

lämplighet enligt 2 kap. och kraven enligt 9 kap. bedöms kunna uppfyllas. 

Utformningskraven enligt 8 kap. bedöms kunna uppfyllas. 

 

Med anledning av att de i ansökan olika beskrivna åtgärderna skiljer sig åt 

vad gäller både omgivningspåverkan och tiden för slutförande beslutar 

nämnden att bygglov för uppförande och under en period upplag av 

byggnad B ska sökas separat enligt 9 kap. i särskild ordning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-02-26, tre sidor. 

Yttrande från den sökande med anledning av erinran från Djurås 18:7 

Yttrande med erinran från fastighetsägaren till Djurås 18:7 

Nybyggnadskarta för fastigheten Djurås 8:21. 

Plan- och fasadritningar. 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-26 10 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Mbn § 21 forts. 

 

Lagrum 

PBL 2010:900 9 kap. 31 § 

PBL 2010:900 8 kap. 

 

Tekniskt samråd 

Efter genomgång av inlämnade handlingar har miljö- och 

byggnadsnämnden bedömt att tekniskt samråd ska ske i detta ärende. Ni 

ombeds därför att snarast kontakta miljö- och byggnadsnämnden för att 

komma överens om lämplig tidpunkt för detta, vilket bör ske i god tid innan 

arbetena igångsätts. Tekniskt samråd är en genomgång av att samhällets 

väsentliga egenskapskrav (hållfasthet, brand, säkerhet, handikapp, hälsa, 

energihushållning med mera) kan antas komma att uppfyllas. 

 

Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd 

Enligt lagen om byggfelsförsäkring mm, ska byggfelsförsäkring och 

färdigställandeskydd finnas för anmälningspliktiga arbeten. Byggnads-

arbetena får inte påbörjas förrän bevis om byggfelsförsäkring respektive 

färdigställandeskyddet har visats upp för miljö- och byggnadsnämnden 

(PBL 2010:900, 10 kap. 23 § (1993:320)). Om inte bevis har uppvisats kan 

miljö- och byggnadsnämnden förbjuda att ett påbörjat arbete fortsätter. 

 

Förklaring: 

Byggfelsförsäkringen omfattar fel eller skador som visar sig efter det att 

byggnadsarbetet godkänts vid ev. slutbesiktning och som anmälts inom 10 

år efter ett sådant godkännande. Färdigställandeskydd består av en 

bankgaranti eller försäkring. Färdigställandeskyddet omfattar bland annat att 

slutföra arbetena och kostnader för att avhjälpa fel som antecknas vid 

slutbesiktning. 

 

Upplysningar 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag som beslutet om bygglov vinner laga 

kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden har utfärdat ett startbesked 

(enligt 10 kap. 3 § PBL). 

 

 

forts. 
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Mbn § 21 forts. 

 

Innan byggnaden tas i bruk måste ett slutbesked ha utfärdats (enligt 10 kap. 

4 § PBL). 

 

Beslutet om bygglov kungörs i post- och inrikestidningar och underrättelse 

om beviljat bygglov skickas till grannar (enligt 9 kap. 41 § PBL). 

 

Avgift (enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa) 

Bygglov 17 472 kronor  Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

X + besvärshänvisning 

Lantmäteriet 

Dala Vatten och Avfall AB 

Mbf, akten 
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 Dnr B 2014-0020/23 

Mbn § 22 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av härbre på fastigheten 
Björbo 10:14, vid sjön Tyren 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Dispens från strandskyddsbestämmelser beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning ska utgöras av röd markering enligt 

situationsplan över fastigheten Björbo 10:14. 

 

Ärendebeskrivning 

X, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av härbre på fastigheten 

Björbo 10:14. Strandskydd och byggnadsförbud råder. Bygglov har ej sökts för 

den aktuella åtgärden. 

 

Särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 miljöbalken 

Sökanden har angett ett särskilt skäl: 

1. Platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens bör kunna beviljas enligt särskilt skäl angivet ovan. 

Platsen är genom befintlig bebyggelse redan ianspråktagen och föreslagen 

tomtplatsavgränsning bör innebära att allmänhetens tillträde till strandlinjen 

blir säkerställt. 

 

Motivering till beslut 

Enligt särskilt skäl angivet ovan. 
 

Platsen är genom befintlig bebyggelse redan ianspråktagen och föreslagen 

tomtplatsavgränsning bör innebära att allmänhetens tillträde till strandlinjen 

blir säkerställt. 
 

Föreslagen byggnation innebär ingen betydande försämring för växt- och 

djurlivet på platsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-02-26, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Björbo 10:14. 

forts. 
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Mbn § 22 forts. 

 

Lagrum 

Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §. 

 

Tänk på … 

Strandskydd ska utnyttjas inom två år för att äga giltighet. Länsstyrelsen har 

rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden, tre veckor från 

den dag länsstyrelsen fått del av beslutet, bör avvaktas. 

 

Placeringen av byggnaden, två meter från fastighetsgräns, innebär att 

åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren till Gåsholmen 9:48. Är 

byggnaden högre än tre meter i nockhöjd, räknat från markens medelnivå, 

krävs bygglov för åtgärden. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 1 680 kronor  Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Mbf, akten 
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 Dnr B 2013-0153/23 

Mbn § 23 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på 
fastigheten Djurmo 5:3, vid Gimmen 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Dispens från strandskyddsbestämmelser beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning ska utgöras av röd markering enligt 

situationsplan över fastigheten Djurmo 5:3. 

 

Ärendebeskrivning 

X, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på 

fastigheten Djurmo 5:3. Strandskydd och byggnadsförbud råder. Bygglov 

har inte sökts för åtgärden. 

 

Komplettering avseende byggnadens placering på situationsplan har tidigare 

begärts in. Komplettering inkom 2014-02-10, även innehållande uppgift om 

en byggnadsarea på 4,13x4,85 meter vilket innebär att byggnaden blir 

bygglovspliktig och utgör ingen bygglovsbefriad friggebod enligt nu 

gällande plan- och bygglag. 

 

Särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 miljöbalken 

Sökanden har angett ett särskilt skäl: 

1. Platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens bör kunna beviljas enligt särskilt skäl angivet ovan. 

Platsen är genom ett befintligt fritidshus redan ianspråktaget och föreslagen 

tomtplatsavgränsning bör innebära att allmänhetens tillträde till strandlinjen 

blir säkerställt. 

 

Bygglov för den beskrivna åtgärden krävs enligt nu gällande plan- och 

bygglagstiftning. 

 

Motivering till beslut 

Enligt särskilt skäl angivet ovan. 

forts. 
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Mbn § 23 forts. 

 

Platsen är genom ett befintligt fritidshus redan ianspråktaget och föreslagen 

tomtplatsavgränsning bör innebära att allmänhetens tillträde till strandlinjen 

blir säkerställt. 

 

Föreslagen byggnation innebär ingen betydande försämring för djur och 

växtliv på platsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-02-19, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Djurmo 5:3. 

Planritning. 

 

Lagrum 

Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §. 

 

Tänk på … 

Strandskydd ska utnyttjas inom två år för att äga giltighet. Länsstyrelsen har 

rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden, tre veckor från 

den dag länsstyrelsen fått del av beslutet, bör avvaktas. 

 

Det krävs bygglov för den föreslagna byggnaden. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 1 680 kronor   Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Mbf, akten 
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 Dnr B 2014-0017/23 

Mbn § 24 

 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på 
fastigheten Nordåker 2:8, vid Edstjärn 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Dispens från strandskyddsbestämmelser beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning ska utgöras av röd markering enligt 

situationsplan över fastigheten Nordåker 2:8. 

 

Ärendebeskrivning 

X, ansöker om strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på 

fastigheten Nordåker 2:8. Strandskydd och byggnadsförbud råder. Bygglov 

har ej sökts för den aktuella åtgärden. 

 

Särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 miljöbalken 

Sökanden har angett ett särskilt skäl: 

1. Platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens bör kunna beviljas enligt särskilt skäl angivet ovan. 

Platsen är genom befintlig bebyggelse redan ianspråktagen och föreslagen 

tomtplatsavgränsning bör innebära att allmänhetens tillträde till strandlinjen 

blir säkerställt. 
 

Motivering till beslut 

Enligt särskilt skäl angivet ovan. 

 

Platsen är genom befintlig bebyggelse redan ianspråktagen och föreslagen 

tomtplatsavgränsning bör innebära att allmänhetens tillträde till strandlinjen 

blir säkerställt. 

 

Föreslagen byggnation innebär ingen betydande försämring för växt- och 

djurlivet på platsen. 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 24 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-02-26, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Nordåker 2:8. 

 

Lagrum 

Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §. 

 

Tänk på … 

Strandskydd ska utnyttjas inom två år för att äga giltighet. Länsstyrelsen har 

rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden, tre veckor från 

den dag länsstyrelsen fått del av beslutet, bör avvaktas. 

 

För den beskrivna åtgärden krävs även bygglov enligt 9 kap PBL 2010:900. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 1 680 kronor   Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Mbf, akten 
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 Dnr B 2014-0018/23 

Mbn § 25 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av byggnader för 
arbetsrum/garage/förråd på fastigheten Nordåker 8:6, vid 
Edstjärn 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Dispens från strandskyddsbestämmelser beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning ska utgöras av röd markering enligt 

situationsplan över fastigheten Nordåker 8:6. 

 

Ärendebeskrivning 

X, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av byggnad för 

arbetsrum/garage/förråd på fastigheten Nordåker 8:6. Platsen omfattas inte av 

detaljplan. Strandskydd och byggnadsförbud råder. Bygglov har ej sökts för 

den beskrivna åtgärden. Den sökande bor permanent på den intilliggande 

fastigheten Nordåker 2:10. 

 

Åtgärden består i att ersätta byggnader med den nu föreslagna byggnaden 

samt flytta befintlig byggnad till ny plats enligt situationsplan tillhörande 

ärendet. På den aktuella platsen finns i dagsläget redan byggnader för 

arbetsrum och förråd som den sökande nyttjar inom ramen för sin 

företagsverksamhet. Företaget består endast av den sökande själv och 

företagets verksamhet är konsultverksamhet, utredning och projektering 

som bedrivs från kontorsplats. 

 

Särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 miljöbalken 

Sökanden har angett ett särskilt skäl: 

1. Platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens bör kunna beviljas enligt särskilt skäl angiven ovan. 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 25 forts. 

 

Platsen är genom befintliga byggnader redan ianspråktagen på ett sätt som 

gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Den föreslagna 

verksamheten och användningen bedöms inte heller utgöra någon ändrad 

verksamhet jämfört med den befintliga användning och verksamhet som i 

dagsläget redan bedrivs på den aktuella platsen. Verksamheten bedöms inte 

heller vara utåtriktad på ett sätt som skulle innebära någon påtaglig 

omgivningspåverkan i betydelsen av många besökande till platsen. 

Verksamhetens karaktär bedöms ej heller innebära något behov av upplag 

av material och utrustning eller annat som kan verka avhållande för 

allmänhetens tillträde till området. Platsen bedöms också som avskild från 

strandlinjen genom befintlig bebyggelse i väster. 

 

Motivering till beslut 

Strandskyddsdispens beviljas enligt särskilt skäl angivet ovan. 
 

Platsen är genom befintliga byggnader redan ianspråktagen på ett sätt som 

gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Den föreslagna 

verksamheten och användningen utgör heller inte någon ändrad verksamhet 

jämfört med den befintliga användning och verksamhet som i dagsläget 

redan bedrivs på den aktuella platsen. 
 

Föreslagen tomtplatsavgränsning/verksamhetsområde bör innebära att 

allmänhetens tillträde till strandlinjen blir säkerställt. 
 

Föreslagen byggnation innebär ingen betydande försämring för växt- och 

djurlivet på platsen. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-02-27, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Nordåker 8:6. 

 

Lagrum 
Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §. 

 

Tänk på … 

Strandskydd ska utnyttjas inom två år för att äga giltighet. Länsstyrelsen har 

rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden, tre veckor från 

den dag länsstyrelsen fått del av beslutet, bör avvaktas. 

 

forts. 
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Mbn § 25 forts. 

 

För den beskrivna åtgärden krävs bygglov enligt 9 kap. PBL 2010:900. 

Utformningskraven granskas i samband med bygglovet. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 1 680 kronor   Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Mbf, akten 
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 Dnr B 2014-0022/23 

Mbn § 26 

 

Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Moje 5:78 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas enligt 9 kap. 30 § (PBL 2010:900) under förutsättning att 

den i detaljplanen föreskrivna byggnadshöjden om 4 meter inte överskrids. 

2. En oljeavskiljare ska ordnas till garagebyggnaden och anslutas till det 

allmänna VA-nätet för vatten, spillvatten och dagvatten enligt yttrande 

från Dala Vatten och Avfall AB. 

3. Startbesked för att påbörja åtgärden utfärdas enligt 10 kap. 23-25 §§. 

Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs med följande tillägg: 

• Intyg över att godkänd oljeavskiljare anslutits till det allmänna VA-

nätet ska inhämtas från Dala Vatten och Avfall AB som underlag för 

utfärdande av slutbesked i ärendet. 

• Ett bevis om upprättat tömningsavtal med godkänd entreprenör ska 

inlämnas som underlag för utfärdande av slutbesked i ärendet. 

4. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

X, ansöker om bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Moje 5:78. 

Platsen omfattas av detaljplan 1977-09-07. Platsen omfattas av 

vattenskyddsområde Badlundaåsen. 

 

Ärendets beredning 

Grannar har hörts i ärendet. Remisstiden utgick 2014-03-25. 

Byggförvaltningen har besökt platsen. 

Dala Vatten och Avfall AB har hörts i ärendet. 

Komplettering avseende byggnadens användning har begärts in inför detta beslut. 

Kommunens miljöförvaltning har lämnats tillfälle att yttra sig inför detta beslut. 

 

Bedömning 

Bygglov bör kunna beviljas (enligt PBL 9 kap. 30 §) under förutsättning att 

den i detaljplanen föreskrivna byggnadshöjden om 4 meter inte överskrids. 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 26 forts. 

 

Planbestämmelse om högsta tillåtna byggnadshöjd är föreskriven till 4 

meter. Förslaget bedöms innebära att byggnadshöjden överskrids med 0,1 

meter räknat från marknivån. Nämnden bedömer att byggnadshöjden kan 

justeras ned till 4 meter för att motsvara planbestämmelsen. Den föreslagna 

byggnaden bedöms i övrigt vara överensstämmande med gällande 

planbestämmelser. Byggnadens placering är angiven inom den för 

fastigheten gällande byggrätten och föreslagen placering är också förenlig 

med den i detaljplanen föreskrivna bestämmelsen avseende avstånd om 

minst 6 meter mellan vägområde och garagebyggnad vars inkörsport vetter 

mot vägområde. Planbestämmelsen föreskrivande att maximalt en femtedel 

får bebyggas överskrids inte. 

 

Inför detta beslut har nämnden inhämtat komplettering avseende 

byggnadens användning och det föreligger inte någon uppgift om att någon 

kommersiell eller utåtriktad verksamhet ska bedrivas på platsen och den 

tänkta garagebyggnaden bedöms således vara förenlig med 

planbestämmelsen föreskrivande bostadsändamål. Den föreslagna 

byggnadens omgivningspåverkan för de närboende bedöms dock vara av 

stor betydelse. Det är miljö- och byggnadsnämndens bedömning att den 

föreslagna garagebyggnaden är avvikande från andra komplementbyggnader 

i bostadsområdet vad gäller byggnadens storlek, volym och även med 

avseende på den föreslagna portens utformning och höjd. 

 

Byggnadens utformning avseende material- och färgval är angiven till 

faluröd träfasad och bedöms vara anpassat till det aktuella bostadsområdets 

karaktär avseende material och färg. På fastigheten finns redan de fordon 

som den sökande avser att garagera vilket bör innebära att den aktuella 

tomten ges ett för omgivningens del mer ordnat intryck. I frågan om 

omgivningspåverkan bedömer nämnden att det också är av betydelse hur 

den sökande avser att utforma den aktuella platsen med grönytor. I det 

sammanhanget bedömer nämnden att det inte är förenligt med de allmänna 

intressena enligt 2 kapitlet PBL att anlägga stora, hårdgjorda ytor av grus 

eller asfalt i anslutning till den aktuella garagebyggnaden då platsen som 

sådan i så fall riskerar gå miste av karaktären av en bostadstomt. Platsen är 

idag gräsbevuxen. Hårdgjord yta för infart från lokalgatan till portar som 

vetter mot gata bedöms vara tillräckligt i detta avseende, något annat 

föreligger inte i ansökan. 
 

forts. 
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Mbn § 26 forts. 

 

Den sammantagna bedömningen är dock att förslaget endast avviker 

marginellt från detaljplanebestämmelserna med avseende på den ovan 

beskrivna överskridna byggnadshöjden, att detta går att korrigera rent 

byggnadstekniskt för att erhålla en byggnadshöjd enligt 

detaljplanebestämmelsen samt att tomtens storlek i sig gör att den i 

detaljplanen föreskrivna byggnadsarean ej överskrids. 

 

Motivering till beslut 

Föreslagen byggnation beviljas enligt angivet lagrum under förutsättning att 

den i detaljplanen föreskrivna byggnadshöjden inte överskrids. 

Planbestämmelse om högsta tillåtna byggnadshöjd är föreskriven till 4 

meter. Förslaget bedöms innebära att byggnadshöjden överskrids med 0,1 

meter räknat från marknivån vilket byggnadstekniskt ska justeras ned så att 

byggnadshöjden uppfyller den föreskrivna planbestämmelsen avseende 

byggnadshöjd. Den föreslagna byggnaden bedöms i övrigt vara 

överensstämmande med gällande detaljplan. Byggnadens placering är 

angiven inom den för fastigheten gällande byggrätten och föreslagen 

placering är också förenlig med den i detaljplanen föreskrivna 

bestämmelsen avseende avstånd om minst 6 meter mellan vägområde och 

garagebyggnad vars inkörsport vetter mot vägområde. Planbestämmelsen 

föreskrivande att maximalt en femtedel får bebyggas överskrids inte. 

 

Det föreligger inte någon uppgift om att någon kommersiell eller utåtriktad 

verksamhet ska bedrivas på platsen och den tänkta garagebyggnaden bedöms 

således vara förenlig med planbestämmelsen föreskrivande bostadsändamål. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har som uppgift att tillsammans med andra 

aktörer bevaka vattenskyddsområdet Badlundaåsen som är av stor betydelse 

för vattenförsörjningen och en god vattenkvalité. I frågan om 

vattenskyddsområde bedöms yttrande från Dala Vatten och Avfall AB vara 

av stor vikt i bedömningen om förslagets lämplighet med avseende på risken 

för grundvattentäkten det kan medföra vid ett oljeläckage. Genom kravet på 

en oljeavskiljning bedöms vattentäkten kunna säkerställas. 

 

 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 26 forts. 

 

Förutsättningar för slutbesked 

• Fullständigt signerad kontrollplan ska inlämnas till nämnden som 

underlag för utfärdande av slutbesked i ärendet. 

• Byggherren ombesörjer att inhämta ett skriftligt intygande från Dala 

Vatten och Avfall AB över godkänd anläggning och anslutning avseende 

oljeavskiljning som underlag för utfärdande av slutbesked i ärendet. 

• Byggherren ska inlämna ett bevis om upprättat tömningsavtal med 

godkänd entreprenör som underlag för utfärdande av slutbevis i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-03-18, tre sidor. 

Yttrande med erinran från fastighetsägare till Moje 5:91 och Moje 5:90. 

Yttrande från Dala Vatten och Avfall AB. 

Situationsplan för fastigheten Moje 5:78. 

Plan- och fasadritningar. 

Kompletterande skrivelse från den sökande daterad 2014-03-05. 

Foto. 

 

Lagrum 

PBL (2010:900) 9 kap. 

PBL (2010:900) 8 kap. 

 

Upplysningar 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet om bygglov vinner laga kraft 

(enligt 9 kap. 43 §) 

 

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 

beslutet om bygglov upphöra att gälla. 

 

Byggnadsverket får inte tas i bruk förrän nämnden har gett ett slutbesked, 

om nämnden inte beslutar annat. 

 

Beslutet om bygglov kungörs i post- och inrikestidningar och underrättelse 

om beviljat bygglov skickas till grannar (enligt 9 kap. 41 §). 

forts. 
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Mbn § 26 forts. 

 

Påbörjande sker på egen risk tills den dag då beslutet om bygglov vunnit 

laga kraft. 

 

Avgift 

Bygglov 4 300 kronor   Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

X + besvärshänvisning 

X + besvärshänvisning 

X + besvärshänvisning 

X + besvärshänvisning 

Dala Vatten och Avfall AB + besvärshänvisning 

Mbf, akten 
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 Dnr B 2014-0024/23 

Mbn § 27 

 

Fråga om tidsbegränsat bygglov i efterhand för nybyggnad av 
garage/förrådsbyggnad på fastigheten Djurås 3:79 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja sökt tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 § och 31b § 

(PBL 2010:900) t.o.m. 2019-03-25. 

2. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL 2010:900 påförs byggherren X en 

byggsanktionsavgift på 33 300 kronor. Avgiften ska betalas till Gagnefs 

kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den 

avgiftsskyldige. En faktura med avseende på detta kommer att skickas 

separat. 

3. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i ärendet. 

4. Startbesked utfärdas enligt 10 kap. 23 §. 

5. Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked meddelats. 

 

Ärendebeskrivning 

X, ansöker om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 

garage/förrådsbyggnad på fastigheten Djurås 3:79. Platsen omfattas av 

detaljplan 19820511. Ansökan inkom 2014-03-03.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden kan konstatera att åtgärden påbörjats innan 

nämnden har utfärdat ett startbesked vilket föranleder nämnden att påföra X 

en byggsanktionsavgift (enligt 11 kap. 51 § PBL 2010:900). 

 

Ärendets beredning 

Byggförvaltningen har 2014-03-06 besökt platsen. X har givits tillfälle att 

yttra sig inför detta beslut (enligt 11 kap. 58 § PBL 2010:900). 

 

 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 27 forts. 

 

Motivering till beslut 

Tidsbegränsat bygglov bör kunna beviljas enligt angivet lagrum och som 

liten avvikelse från detaljplanen avseende att bygga på mark som i 

detaljplanen är betecknad med byggnadsförbud. Åtgärden bedöms inte 

strida mot detaljplanens syfte att säkerställa ett tillräckligt avstånd till 

lokalgatan Södra Industrivägen. 
 

En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska 

tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av 9 kap. SFS 

2013:308. Miljö- och byggnadsnämnden kan konstatera att den 

bygglovspliktiga åtgärden påbörjats innan ansökan inkom och innan 

nämnden gett ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL 2010:900). 

 

Beräkning av byggsanktionsavgift 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 

(2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. innan 

miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked är för en 

komplementbyggnad 0,25 prisbasbelopp (pbb) med ett tillägg av 0,005 pbb per 

kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea (enligt SFS 2013:308, 9 kap. 6 §). 
 

Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det 

år som beslutet om avgiften fattas (enligt SFS 2013:308, 9 kap. 1 §). 
 

Med sanktionsarea avses den area som i fråga om en lov- eller 

anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en 

kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter (enligt SFS 2013:308, 

1 kap. 7 §) 
 

Beräkning av sanktionsarea: 

Byggnadens sanktionsarea utgörs i detta fall av en kombination av 

bruttoarea och öppenarea minskad med 15 kvadratmeter enligt ovan. 

Beräkning av sanktionsarean utgår ifrån de handlingar som den sökande 

inlämnat i samband med ansökan och ger 17,7 meter x 6,5 meter = 115kvm, 

minus 15 kvm = 100 kvm. Detta ger en sanktionsarea på 100 kvadratmeter. 
 

Beräkning: 

Prisbasbelopp (pbb) för år 2014 är 44 400 kronor.  Total 
44 400 x 0,25 = 11 100 kronor   11 100:- 

44 400 x 0,005 = 222 kronor  x 100kvm =  22 200:- 

Sa     33 300:- 

forts. 
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Mbn § 27 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-03-06, två sidor. 

Yttrande från X 

Situationsplan för fastigheten Djurås 3:79. 

Plan- och fasadritningar. 

Foton. 

SFS 2013:715 (Förordning om prisbasbelopp för 2014). 

 

Lagrum 

PBL 2010:900 9 kap. 31 b § 

PBL 2010:900 9 kap. 33 § 
PBL 2010:900 11 kap. 51 § 

 

Upplysningar 

Beslutet om tidsbegränsat bygglov kungörs i post- och inrikestidningar 

(enligt 9 kap. 41 a § PBL 2010:900). 

 

Avgift 

Tidsbegränsat bygglov (75 % av normal avg.) 3 225kronor 

Fakturan översändes separat. 

 

Byggsanktionsavgift   33 300kronor 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Mbf, akten 
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 Dnr 2013-000395/42 

Mbn § 28 

 

Motion om utfasning av produkter innehållande bisfenol A (BPA) 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Föra ärendet till kommande sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Börje Nahlbom att Gagnefs 

kommun omedelbart fasar ut, via upphandlingen, produkter innehållande BPA. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-02-27, två sidor. 

Barns BPA-exponering (µg/kg kv/dag) i Sverige från olika källor år 2010 

och år 2011, en sida. 

Vuxnas BPA-exponering (µg/kg kv/dag) i Sverige från olika källor, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 130930 § 108. 

Motion, 2013-09-18, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Assistent, H.J. 

Mbf, akten 
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 Dnr 2014-000151/40 

Mbn § 29 

 

Mål och verksamhetsplan 2014 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna mål och verksamhetsplan för 2014. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut om mål för verksamheten och 

gör verksamhetsplanering årligen. Planeringen ligger till grund för 

nämndens verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-03-03, en sida. 

Mål och verksamhetsplan 2014 för miljö- och byggnadsnämnden, elva sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Tf förvaltningschef 

Mbf, akten 
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 Dnr 2012-000574/40 

Mbn § 30 

 

Redovisning intern kontrollplan 2013 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av intern kontrollplan 2013. 

 

Ärendebeskrivning 

Alla nämnder ska ha en intern kontrollplan enligt fullmäktigebeslut. Vid 

revisionens besök på november månads nämnd 2009 diskuterades 

internkontrollen och revisionen framförde synpunkter på hur en kontrollplan 

skulle kunna se ut. Revisionen lämnar förslag på kontrollmomenten: 

1. Genomgång av föregående nämnds protokoll. 

2. Föra ärenden som inte vunnit laga kraft till ärendebalanslistan. 

3. Säkerställa kontakten mellan arkitekt och byggnadsinspektör genom att 

införa en rutin vid delegationshandläggningen av bygglov. 

4. Att en väsentlighetsbedömning skall göras vid bygglovhanteringen. 

 

Dessa moment har ingått i den interna kontrollplanen under 2013. 

 

Miljö- och byggförvaltningens bedömning 

En redovisning av föregående protokoll har förekommit på samtliga 

nämnder under 2013. I mallen för kallelse till nämnden finns föregående 

protokoll som första punkt. Ärenden som inte vunnit laga kraft från 

föregående nämnd tas upp och förs till ärendebalanslistan som finns som 

andra punkt. Byggnadsinspektören kan vid behov kontakta arkitekten i 

bygglovsfrågor. Bygglov av väsentlig betydelse hanteras alltid av nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-02-25, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Mbf, akten 
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 Dnr 2014-000152/40 

Mbn § 31 

 

Intern kontrollplan för 2014 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Anta intern kontrollplan på nedanstående fyra punkter: 

1. Genomgång av föregående nämnds protokoll. 

2. Föra ärenden som inte vunnit laga kraft till ärendebalanslistan. 

3. Säkerställa kontakten mellan arkitekt och byggnadsinspektör att vid 

delegationsbeslut införa rutiner för handläggning av bygglov samt i 

tillhörande checklista. 

4. Att en väsentlighetsbedömning ska göras vid bygglovshanteringen. 

 

Ärendebeskrivning 

Alla nämnder ska ha en intern kontrollplan enligt fullmäktigebeslut. På 

grund av liten personalstyrka har kontrollplanen varit svår att efterleva då 

förvaltningen i princip kontrollerat sig själv. Vid revisionens besök på 

november månads nämnd 2009 diskuterades internkontrollen och revisionen 

framförde synpunkter på hur en kontrollplan skulle kunna se ut. ”Revisionen 

lämnar förslag på kontrollmoment: genomgång av föregående protokoll, att 

uppdra till förvaltningen att beslut som inte vunnit laga kraft förs till 

ärendebalanslistan, att säkerställa/kvalitetssäkra kontakten mellan arkitekt 

och byggnadsinspektör, risk- och väsentlighetsbedömningar vid 

bygglovshanteringen.” 
 

Ärendets beredning 

Den interna kontrollen har diskuterats med revisionen och på personalmöten. 

Kontrollplanen har använts under 2013 och fungerar mycket bra. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-02-25, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Tf förvaltningschef 

Stadsarkitekt 

Byggnadsinspektör 

Plantekniker 

Mbf, akten 
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 Dnr 2014-000153/40 

Mbn § 32 

 

Attestantförteckning 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Delegera till förvaltningschefen att fastställa attestantförteckningen för 

miljö- och byggförvaltningens arbetsområde. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år upprätta en attestantförteckning 

för respektive verksamhetsområde. Miljö- och byggnadsnämnden föreslås 

att delegera till förvaltningschefen att fastställa attestantförteckningen för 

miljö- och byggförvaltningens arbetsområde. Ett beslut som fattas på 

delegation ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde. När 

förvaltningschefen har fattat beslut om attestantförteckningen ska en kopia 

lämnas till ekonomiavdelningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-02-25, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Tf förvaltningschef 

Ekonomi 

Mbf, akten 
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Mbn § 33 

 

Redovisning av meddelanden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av de meddelanden som förtecknas i dagens 

protokoll. 

 

Ärendebeskrivning 

En förteckning har upprättats över dokument som inkommit till miljö- och 

byggförvaltningen som ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-03-18, en sida. 

Meddelanden 140127 - 140314, nr 7 – 29, en sida. 

Ekonomisk uppföljning 140101 – 140228 (nr 29), två sidor. 
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Mbn § 34 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 

ordförande och tjänsteman enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till miljö- och byggnadsnämnden. Redovisningen innebär 

inte att miljö- och byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 

Däremot står det miljö- och byggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. 

 

Beslut enligt miljöbalken 

Enskilda avlopp: DB 2014-25, 26 

Värmepumpar: DB 2014-18, 27, 28, 29 

Renhållning: DB 2014-11 

Föreläggande om åtgärder (övrigt): DB 2013-256, 2014-12, 15, 19, 23 

 

Beslut enligt livsmedelslagstiftning 

DB 2014-13, 14, 24, 36 

 

Klassnings- och avgiftsbeslut (livsmedel och miljö) 

DB 2014-21, 30, 31, 32, 34, 37 

 

Övrigt (yttranden) 

DB 2014-20, 33, 35 

 

Plan- och bygglagen 

Beslut fr.o.m. 2014-01-27 t.o.m. 2014-03-16. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-03-17, en sida. 

Delegationslista miljö, 2014-01-30--2014-03-18, fyra sidor. 

Delegationslista bygg, 2014-01-27--2014-03-16, åtta sidor. 
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 Dnr 2014-000174/43 

Mbn § 35 

 

Samverkansområde Luftvårdsområde 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ingå i samverkansområde inom Dalarnas luftvårdsförbund. 

 

Ärendebeskrivning 

Dalarnas Luftvårdsförbund (DLF) bildades 1991 med målsättningen att 

verka för en bättre luftmiljö i länet genom att insamla, bearbeta, 

sammanställa och förmedla luftvårdskunskap. Alla 15 kommunerna i 

Dalarna är medlemmar i DLF liksom 19 företag och organisationer. DLF 

har medverkat till många mätningar och modelleringar av luften i Dalarna 

och resultaten finns redovisade i utförliga rapporter. 

 

Målen för DLF kvarstår men inriktningen kan påverkas av den nya 

målstruktur som riksdagen fattade beslut om 2010. Naturvårdsverket har nu 

fått ökat ansvar för samordning av myndigheternas miljömålsuppföljning. 

En ny Miljömålsberedning kommer att föreslå strategier och etappmål i 

miljömålssystemet. 

 

Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:447) redovisar en omfattande lista för 

miljökvalitetsnormer (MKN). Enligt förordningen är det generellt sett 

kommunerna som ansvarar för kontroll av luftkvaliteten i sina tätorter 

(gaturum och urban bakgrund). Naturvårdsverket ansvarar för kontroll av 

luftkvaliteten i landsbygdsmiljön (regional bakgrund) Varje kommun ska 

genom mätning, beräkning eller objektiv skattning kontrollera att MKN för 

kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen och partiklar (PM10, PM2,5) 

och bly följs i kommunen. Även målsättningsnormerna för bens(a)pyren, 

arsenik, kadmium och nickel ska kontrolleras. 

 

Kommunerna har möjlighet att genomföra sitt kontrollansvar i samverkan. 

Att samverka kan innebära ett flertal fördelar: 

• koncentration av kompetens 

• mindre kostnad 

• större helhetssyn på luftvårdsfrågor och synergieffekter. 

 

 

forts. 
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Mbn § 35 forts. 

 

Sker samverkan inom ramen för luftvårdsförbundet ökar möjligheterna till 

en breddning av samarbetets innehåll. Det ökar möjligheterna att gemensamt 

satsa på informativa åtgärder såsom webbinformation, kampanjer med 

inriktning på luftvård, beteende förändringar och liknande insatser.  Alla 

kommuner som vill får delta i ett samverkansområde. Det innebär att också 

kommuner med färre än 10 000 invånare kan ingå i samverkan. För dessa 

finns annars större undantag från kontrollen. Mot den bakgrunden föreslår 

DLF att ett samverkansområde bildas för kommunerna i Dalarna. 

 

Dalarnas Luftvårdsförbund (DLF) föreslår att ett samverkansområde bildas 

för samtliga kommuner i Dalarna. Målsättningen är att de kontroller av 

MKN som behövs organiseras och redovisas genom DLF i samarbete med 

de enskilda kommunerna. DLF upprättar därmed en kontrollstrategi för 

samverkansområdet och genomför tillsammans med kommunerna de 

mätningar och modelleringar som behövs. Kontrollstrategin ska innefatta 

rutiner för rapportering och information. Samverkan omfattar enbart 

kontroll av de MKN som skall vara uppfyllda. DLF medverkar även till 

mätningar av de MKN som ännu inte ska vara uppfyllda, men det sker 

utanför programmet för samverkansområdet. 

 

Förslaget innebär att kontrollen för samverkansområdet för de närmaste 

fem åren (2014-2018) företas enligt det program som här redovisas. Den 

detaljerade utformningen av programmet kommer att närmare diskuteras 

direkt med kommunerna. 

 

Falun och Borlänge åtar sig att för DLFs räkning i sina organisationer ha 

den utbildade personal som behövs för att vara mätoperatörer och informera 

allmänheten och rapportera till den nationella datavärden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-03-19, två sidor. 

Program för samverkansområde Dalarna, åtta sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Dalarnas Luftvårdsförbund 

Tf förvaltningschef 

Miljöinspektör 

Kommunstyrelsen, rapport 

Mbf, akten 
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 Dnr 2013-000391/40 

Mbn § 36 

 

Utdelning av miljöpris 2013 
 

Miljö- och byggnadsnämndens vice ordförande Jan Wallin (M) delar ut 

kommunens miljöpris 2013 till: 
 

Västtjärnslindans fäbodelags samfällighetsförening, som får 5 000 kronor 

och Stockgropens fäbodägare, som får 5 000 kronor, med motiveringen, 

”för fäbolagens engagerade arbete med att vidmakthålla den unika faunan 

och en genuin fäbodmiljö”. 
 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 140205 § 11 

Mbn 131106 § 91 

 

Protokollsutdrag 

Assistent, H.J. 

Mbf, akten 


