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Mbn § 37 

 

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 § 38 

 

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 130612 § 45 

B 2013-000104/21 

Begäran om planuppdrag för Dala-Floda kyrka, 

Gagnefs kommun 

Mbn 131211 § 111 

2013-000353/40 

Samverkan mellan Leksands och Gagnefs kommuner - 

miljö och bygg 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-04-30, en sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Assistent, H.J. 
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Mbn § 39 

 

Information 
 

Vid dagens sammanträde informeras miljö- och byggnadsnämnden om 

• E 16, Djurmo busshållplats 

• Dala Cement i Björbo AB 

• Sifferbo camping 

• Vindkraft Rosberget 

• Personalsituationen 
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 Dnr B 2014-0019/23 

Mbn § 40 

 

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus samt nybyggnad av 
carport på fastigheten Tjärna 30:30 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas enligt 9 kap 31 b §. 

2. Byggherren ska till miljö- och byggnadsnämnden inlämna ett förslag till 

kontrollplan som underlag för utfärdande av startbesked i ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

X, ansöker om bygglov för tillbyggnad av bostadshus samt nybyggnad av 

carport på fastigheten Tjärna 30:30. Platsen omfattas av detaljplan 

19830517. 

 

Förslaget innebär att uppföra carportsbyggnaden på mark som i detaljplanen 

är betecknad med byggnadsförbud. Den sökande har motiverat placeringen 

med svårigheten att på den kuperade tomten ordna en lämplig placering av 

carportsbyggnaden på annat sätt och den föreslagna placeringen anges i 

inkommen kompletterande skrivelse att vara den bästa lösningen. 

 

Ärendets beredning 

Grannar och fastighetsägare har hörts i ärendet. Remisstiden utgick 2014-04-14. 

Komplettering avseende skalenlig situationsplan samt förtydligande har tidigare 

begärts in och har nu kompletterats av den sökande. Arbetsutskottet har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Frågan om att placera den föreslagna carportsbyggnaden på mark som i 

detaljplanen är betecknad med byggnadsförbud har bedömts vara av sådan 

karaktär att delegationen ej blir tillämplig och att beslut i ärendet därför ska lyftas 

till miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden har att bedöma 

om avvikelsen kan medges och i övrigt ta ställning till om syftet med 

detaljplanebestämmelsen avseende det längs länsvägen tilltagna byggnadsförbudet 

kan anses komma att uppfyllas. Den sammantagna bedömningen ska göras också 

med tanke på den omgivningspåverkan förslaget kan innebära och där inkomna 

yttranden från de närboende också tas i beaktande.  

 

forts. 
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Mbn § 40 forts. 

 

Av planhandlingarna (19830517) framgår att det byggnadsfria avståndet till 

länsvägen minskas från tidigare 12 meter till nu gällande 6-9 meter. På den 

aktuella platsen bedöms dock det byggnadsfria avståndet vara 10 meter 

enligt plankarta. Det kan konstateras att avvikelser för uppförande av 

komplementbyggnader tidigare har gjorts inom planområdet och längs 

länsvägen. Uppskattat avstånd mellan den föreslagna byggnaden och 

vägkant är drygt 7 meter.  

 

Carportens placering bedöms inte strida mot detaljplanens syften och 

siktförhållandena avseende trafiken påverkas inte av förslaget. Det kan 

konstateras att avvikelser tidigare har genomförts inom planområdet på med 

byggnadsförbud betecknat område. Ett tillräckligt avstånd till vägområdet 

bedöms kunna erhållas. Avvikelsen bör av ovan nämnda skäl kunna 

betraktas som liten. 

 

Grannar 

Åtgärderna vidtas med ett avstånd närmare fastighetsgräns än 4,5 meter 

varför grannar har hörts i ärendet. Remisstiden gick ut 2014-04-14 och inga 

erinringar har inkommit mot förslaget. 

 

Motivering till beslut 

Carportens placering bedöms inte strida mot detaljplanens syften och 

siktförhållandena avseende trafiken påverkas inte av förslaget. Det kan också 

konstateras att avvikelser för uppförande av komplementbyggnader på med 

byggnadsförbud betecknat område tidigare har genomförts inom planområdet. 

Avvikelsen bör av ovan nämnda skäl kunna betraktas som liten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-04-28, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Tjärna 30:30. 

Plan- och fasadritningar. 

Beskrivning av projektet. 

 

Lagrum 

PBL 2010:900 9 kap. 31 b § 

 

forts. 
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Mbn § 40 forts. 

 

Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd 

Den i ansökan uppskattade produktionskostnaden innebär att kravet på 

byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ej bedöms bli tillämpligt. 

 

Upplysningar 

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

avslutas 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). 

 

Innan byggnaden tas i bruk i den del som omfattas av startbeskedet måste ett 

slutbesked ha utfärdats, om nämnden inte beslutar annat (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). 

 

Kontakta byggförvaltningen för frågor om kontrollplan.  

 

Avgift 

Bygglov 6 316 kronor  Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Mbf, akten 
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 Dnr B 2014-0044/23 

Mbn § 41 

 

Bygglov för nybyggnad av förråd/garage/arbetsrum på 
fastigheten Nordåker 8:6 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas enligt 9 kap. 31 § (PBL 2010:900). 

2. Tekniskt samråd ska hållas. 

3. Som kontrollansvarig godtas X som är certifierad kontrollansvarig 

enligt PBL 2010:900 med behörighet N. 

 

Ärendebeskrivning 

X, ansöker om bygglov för nybyggnad av byggnad för garage/förråd och 

arbetsrum på fastigheten Nordåker 8:6. Strandskyddsdispens har tidigare 

beviljats av miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-26 § 25. Länsstyrelsen 

har inte begärt överprövning av strandskyddsdispensen. Den sökande 

bedriver småskalig konsultverksamhet från kontorsplats. Den sökande bor 

på den intilliggande fastigheten Nordåker 2:10 och har tidigare givits ett 

bygglov på fastigheten Nordåker 8:6 avseende (L 2010-0077) för uthus och 

kontorsbarack på den aktuella platsen.  

 

Ärendets beredning 

Arbetsutskottet har besökt platsen. 
 

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

Dala Mitt AB har hörts i ärendet. Remisstiden utgick 2014-05-05. 

 

Bedömning 

Bygglov bör kunna beviljas enligt 9 kap. 31 § PBL. 
 

Den föreslagna byggnaden bedöms till sin utformning ej utgöra något påtagligt 

avvikande inslag i områdets byggnadsstruktur. Den aktuella platsen och den 

föreslagna byggnaden bedöms till sin utformning kunna erhålla karaktären av 

en bostadstomt, precis som de intilliggande fastigheterna är ordnade idag. 

Någon hög besöksfrekvens till konsultverksamheten som kan innebära en 

påtaglig omgivningspåverkan för de närboende bedöms inte föreligga. Kraven 

enligt 2 och 9 kap. plan- och bygglagen bedöms kunna komma att uppfyllas. 

 

forts. 
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Mbn § 41 forts. 

 

Motivering till beslut 

Den föreslagna byggnaden bedöms till sin utformning ej utgöra något 

påtagligt avvikande inslag i områdets byggnadsstruktur. Den aktuella 

platsen och den föreslagna byggnaden bedöms till sin utformning kunna 

erhålla karaktären av en bostadstomt, precis som de intilliggande 

fastigheterna är ordnade idag. Någon hög besöksfrekvens till 

konsultverksamheten som kan innebära en påtaglig omgivningspåverkan för 

de närboende bedöms inte föreligga. Kraven enligt 2 och 9 kap. plan- och 

bygglagen bedöms kunna komma att uppfyllas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-04-11, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Nordåker 8:6. 

Plan- och fasadritningar. 

Foto. 

Yttranden från fastighetsägarna till Nordåker 8:2, Nordåker 8:21 och 

Nordåker 2:16. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 140326 § 25. 

 

Lagrum 

PBL 2010:900 2 kap. 

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. 

 

forts. 
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Mbn § 41 forts. 

 

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 §). 

 

Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden har gett ett 

startbesked (enligt 10 kap. 3 §). 

 

Byggnadsverket får inte tas i bruk innan miljö- och byggnadsnämnden har 

utfärdat ett slutbesked (enligt 10 kap. 4 §). 

 

Beslutet om bygglov kungörs i post- och inrikestidningar och underrättelse 

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

innan beslutet har vunnit laga kraft sker på egen risk. 

 

Avgift 

Bygglov 13 977 kronor  Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

X + besvärshänvisning 

X + besvärshänvisning 

X + besvärshänvisning 

Mbf, akten 
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 Dnr B 2014-0047/23 

Mbn § 42 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Ersholen 7:18, Södra Tansbodarna 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Positivt förhandsbesked meddelas. 

 

Ärendebeskrivning 

X ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten 

Ersholen 7:18. Platsen omfattas inte av strandskyddsbestämmelser. Ansökan anger 

envåningshus med eller utan inredd vind. Ansökan anger som sanitär anläggning 

mulltoa/separett. 

 

Ärendets beredning 

Lantmäteriet har hörts i ärendet. Närboende samt delägare i angränsande 

samfälligheter har hörts i ärendet Remisstiden utgick 2014-04-30. 

 

Bedömning 

Inkomna yttranden från intilliggande fritidsfastigheter innehåller upplysningar 

om en pågående lantmäteriförrättning (gemensamhetsanläggning väg). Av 

yttrande från lantmäteriet inför detta beslut är bedömningen att detta förslag 

om förhandsbesked inte innebär någon sådan omständighet att den pågående 

förrättningen påverkas i något avseende. Däremot ger lantmäteriet uttryck för 

att blivande tomt/styckningslott ska anslutas till denna 

gemensamhetsanläggning och upplåta mark för vändplan. 

 

Motivering till beslut 

Kraven enligt 2 kap och enligt 8 kap. 9 § bedöms kunna uppfyllas. 

 

Åtgärden vidtas inne i det etablerade fritidshusområdet Södra Tansbodarna 

och den aktuella platsen har direkt tillträde till väg. Markens beskaffenhet är 

tillräckligt god för att kunna bebyggas. Omhändertagande av dagvatten 

bedöms kunna ske till befintliga vägdiken utan att det ska behöva skapa 

olägenhet för de närboende. Den föreslagna byggnadens storlek bedöms 

vara anpassat till områdets byggnadsstruktur och den föreslagna placeringen 

bedöms inte inverka på de närboendes möjligheter att bebygga i framtiden. 

 

forts. 
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Mbn § 42 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-04-28, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Ersholen 7:18. 

 

Lagrum 

2 kap.   (PBL 2010:900) 

8 kap. 9 §  (PBL 2010:900) 

 

Tänk på … 

Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Om inte bygglov söks 

inom den tiden upphör förhandsbeskedet att gälla. 

 

Förhandsbeskedet innebär ingen rätt att påbörja något som helst 

byggnadsarbete. 

 

Fullständiga bygglovhandlingar ska inlämnas för prövning av slutligt 

bygglov. 

 

Avgift 

Förhandsbesked 3 360 kronor  Fakturan översändes separat. 

 

Övrigt 

Tomtplatsavgränsning är inte bindande för Lantmäteriet. Slutlig 

fastighetsgräns görs vid Lantmäteriförrättning. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

X + besvärshänvisning 

X + besvärshänvisning 

Lantmäteriet 

Mbf, akten 
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 Dnr B 2014-0037/23 

Mbn § 43 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd och flytbrygga 
på fastigheten Bäsna 49:5, vid Dalälven 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Dispens från strandskyddsbestämmelser beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning ska utgöras av röd markering enligt 

situationsplan över fastigheten Bäsna 49:5. 

3. Bryggan ska vara tillgänglig för allmänheten och får ej förses med 

skyltar eller andra anordningar som avhåller allmänheten att vistas på 

eller vid bryggan. 

 

Ärendebeskrivning 

X ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd och flytbrygga 

på fastigheten Bäsna 49:5. Strandskydd och byggnadsförbud råder. Bygglov 

har ej sökts för åtgärderna. 

 

Särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 miljöbalken 

Sökanden har angett två särskilda skäl: 

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

betydelse för strandskyddets syften. 

3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 

och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens bör kunna beviljas enligt de ovan beskrivna särskilda 

skälen. Vad avser den föreslagna förrådsbyggnaden så är platsen genom 

befintlig bebyggelse redan ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften. Vad avser den föreslagna flytbryggan 

måste den för sin funktion ligga vid vattnet. Genom detta beslut bör det 

innebära att allmänhetens tillträde till strandlinjen blir säkerställt. 

 

 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-07 14 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Mbn § 43 forts. 

 

Byggförvaltningen har inför detta beslut ställt frågan till den sökande varför bryggan 

placeras så nära den intilliggande fastigheten Bäsna 8:23. Den sökande anger en 

befintlig stig samt de topografiska förhållandena på platsen som skäl till placeringen. 

Den sökande har getts rådet att tillfråga berörd granne med avseende på placeringen. 

 

Motivering till beslut 

Enligt särskilda skäl angivet ovan. 
 

Strandskyddsdispens bör kunna beviljas enligt de ovan beskrivna särskilda 

skälen. Vad avser den föreslagna förrådsbyggnaden så är platsen genom 

befintlig bebyggelse redan ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften. Vad avser den föreslagna flytbryggan 

måste den för sin funktion ligga vid vattnet. Genom detta beslut bör det 

innebära att allmänhetens tillträde till strandlinjen blir säkerställt. 
 

Allmänhetens tillgänglighet försämras ej. Föreslagen byggnation innebär 

ingen betydande försämring för djur och växtliv på platsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-04-10, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Bäsna 49:5. 

Medgivande från granne avseende bryggans placering. 

 

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 förrådsbyggnaden. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 1 680 kronor  Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Mbf, akten 
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 Dnr B 2014-0034/23 

Mbn § 44 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Bäsna 24:26, vid Sälbäcken Bäsna 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Dispens från strandskyddsbestämmelser beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning ska utgöras av röd markering enligt 

situationsplan över fastigheten Bäsna 24:26. 

 

Ärendebeskrivning 

X, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

Bäsna 24:26. Strandskydd och byggnadsförbud råder avseende Sälbäcken som 

rinner ned i Dalälven. 

 

Ärendets beredning 

Sökanden har av miljö- och byggnadsnämnden anmodats att ansöka om 

strandskyddsdispens. 

 

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 beskrivet ovan. 

 

Platsen är genom befintlig fritidsbebyggelse redan ianspråktagen på ett sätt 

som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Platsen för 

fritidsbebyggelsen är belägen på en högre platå och upplevs vara skild från 

de ravinformationer där de mindre vattendragen (Sälbäcken) sträcker sig 

ned mot Dalälven. Föreslagen byggnation bedöms inte innebära någon 

betydande försämring för djur och växtliv på platsen. 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 44 forts. 

 

Motivering till beslut 

Enligt särskilt skäl angivet ovan. 

 

Platsen är genom befintlig fritidsbebyggelse redan ianspråktagen på ett sätt 

som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

 

Allmänhetens tillgänglighet försämras ej. Föreslagen byggnation innebär 

ingen betydande försämring för djur och växtliv på platsen. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-04-11, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Bäsna 24:26. 

 

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 beskrivna åtgärden. 

 

Frågan om anordningar för avlopp behandlas i bygglovet. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 1 680 kronor  Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Mbf, akten 
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 Dnr 2014-000191/40 

Mbn § 45 

 

Bokslut 2013 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna bokslutet för 2013. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar ett överskott på 745 tkr. Intäkterna har 

ökat med 537 tkr för hela nämnden. 

 

Verksamheten Plan och bygg har ökat intäkterna med 245 tkr beroende på 

fler bygglov och framtagande av detaljplaner. Kostnaderna har minskat med 

193 tkr. Främst är det lönekostnaden som har varit lägre men även 

kostnaden för stadsarkitekt. 

 

Verksamheten Miljö och livsmedel har ökat intäkterna med 291 tkr främst 

tack vare projektet med egna avlopp. Intäkter för livsmedelstillsyn har 

minskat under året. 

 

Verksamheten Hållbar utveckling överskrider budget något. Bidraget till 

naturvårdsfonden och miljöstipendiet blev högre än budgeterat. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-04-11, en sida. 

Miljö- och byggnadsnämndens del av kommunens årsredovisning 2013, en sida. 

Flerårsöversikt resultat per verksamhet, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen, rapport 

Ekonomi 

Mbf, akten 
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Mbn § 46 

 

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, 2014-04-29, en sida. 

Meddelanden 140314 - 140429, nr 30 - 57, en sida. 

Ekonomisk uppföljning 140101 – 140430 (nr 57), två sidor. 
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Mbn § 47 

 

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. 

 

Plan- och bygglagen 

Beslut fr.o.m. 2014-03-16 t.o.m. 2014-04-28. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2014-04-30, en sida. 

Delegationslista bygg, 2014-03-16--2014-04-28, åtta sidor. 

 


