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Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-05 2 
 
   

Mbn § 102 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2014-10-29, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Assistent, H.J. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-05 3 
 
   

Mbn § 103 
 
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 131106 § 84 
L 2012-0061/23 

Bygglov för nybyggnad av 6 st vindkraftverk med 
teknikbodar på fastigheterna Rista 2:9 och Skogen 2:24 i 
Gagnefs kommun 

Mbn 140507 § 41 
B 2014-0044/23 

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

Mbn 140611 § 53 
B 2014-0056/23 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på del av 
fastigheten Syrholen 14:15, Kläberget 

Mbn 131106 § 89 
2013-000353/40 

Föreläggande om skyddsåtgärder med anledning av 
anmälan enligt miljöbalken gällande vindkraftverk på 
fastigheterna Skogen 2:24  och Rista 2:9, Rosberget 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2014-10-28, en sida. 
Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, fem sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Assistent, H.J. 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-05 4 
 
 Dnr 2014-000392/40 

Mbn § 104 
 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefens rapport från miljö- och byggförvaltningens verksamhet, 
innehållande: 
• Miljö 
• Lovärenden 
• Planering 
• Övrigt 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Mbf, akten 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-05 5 
 
 Dnr B 2014-0179/23 

Mbn § 105 
 
Strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad 
på fastigheten Svedjebyn 5:13, vid Flosjön 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Dispens från strandskyddsbestämmelser beviljas. 
 
Ärendebeskrivning 
X, ansöker om strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad 
på fastigheten Svedjebyn 5:13. Komplementbyggnaden är max 15 kvm och 
räknas därmed som friggebod. Strandskydd råder och därmed även 
byggnadsförbud. 
 
Tomplatsavgränsning finns redan idag. 
 
Den sökande anger i sin ansökan att komplementbyggnaden kommer att 
uppföras inom tomtplatsavgränsningen och längre från stranden än 
huvudbyggnaden. 
 
Bedömning 
Strandskyddsdispens bör kunna beviljas. 
 
Särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 miljöbalken 
Sökanden har angett ett särskilt skäl: 
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften. 
 
Motivering till beslut 
Enligt särskilt skäl angivet ovan. 
 
Allmänhetens tillgänglighet försämras ej. Föreslagen byggnation innebär 
ingen betydande försämring för djur och växtliv på platsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2014-10-13, två sidor. 
Översiktlig karta över Flosjön. 
Situationsplan för fastigheten Svedjebyn 5:13. 
 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-05 6 
 
  

Mbn § 105 forts. 
 
Lagrum 
Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §.  
 
Upplysningar 
Strandskydd ska utnyttjas inom två år för att äga giltighet. Länsstyrelsen har 
rätt att överklaga beslutet, varför utgången av besvärstiden, tre veckor från 
den dag länsstyrelsen fått del av beslutet, bör avvaktas. 
 
Avgift 
Strandskyddsdispens 1680 kronor   Fakturan översändes separat. 
 
Protokollsutdrag 
X + besvärshänvisning 
Länsstyrelsen 
Mbf, akten 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-05 7 
 
 Dnr B 2014-0173/23 

Mbn § 106 
 
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus samt 
nybyggnad av garage på fastigheten Nordåker 5:10 vid Edstjärnen 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Dispens från strandskyddsbestämmelser beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning ska utgöras av röd markering enligt 
situationsplan över fastigheten Nordåker 5:10. 

 
Ärendebeskrivning 
X, ansöker om strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus samt 
nybyggnation av garage med carport på fastigheten Nordåker 5:10. 
Strandskydd och byggnadsförbud råder. 
 
Fastigheten ligger ej inom riskområde för översvämning genom dammbrott 
eller andra höga flöden för Österdalälven. 
 
Ansökan om förhandsbesked innebär en omfattande ombyggnation och 
tillbyggnad av ett befintligt enkelt fritidshus, samt en nybyggnation av ett 
garage med carport. De sökande planerar att byggnaden ska fungera som ett 
permanent boende i framtiden. 
 
Garaget med carport är placerat närmare grannens fastighetsgräns än 4.5 
meter, grannen samt fastighetsägarna har kommit överens om placeringen. 
 
Ärendets beredning 
Sökanden har av miljö- och byggnadsnämnden anmodats att ansöka om 
strandskyddsdispens. 
 
Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 
 
Bedömning 
Strandskyddsdispens bör kunna beviljas. 
 
 
 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-05 8 
 
  

Mbn § 106 forts. 
 
Särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 miljöbalken 
Sökanden har angett ett särskilt skäl: 
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften. 
 
(Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus. 
Gäller för LIS, ingen LIS-plan finns för Gagnefs kommun) 
 
Motivering till beslut 
Enligt särskilt skäl angivet ovan. 
 
Allmänhetens tillgänglighet försämras ej. Föreslagen byggnation innebär 
ingen betydande försämring för djur och växtliv på platsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2014-10-29, två sidor. 
Situationsplan för fastigheten Nordåker 5:10. 
 
Lagrum 
Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §.  
 
Upplysningar 
Strandskydd ska utnyttjas inom två år för att äga giltighet. Länsstyrelsen har 
rätt att överklaga beslutet, varför utgången av besvärstiden, tre veckor från 
den dag länsstyrelsen fått del av beslutet, bör avvaktas. 
 
Avgift 
Strandskyddsdispens 1680 kronor  Fakturan översändes separat. 
 
Protokollsutdrag 
X + besvärshänvisning 
Länsstyrelsen 
Mbf, akten 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-05 9 
 
 Dnr B 2014-0172/23 

Mbn § 107 
 
Förhandsbesked för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad 
av garage på fastigheten Nordåker 5:10 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Positivt förhandsbesked meddelas. 
 
Ärendebeskrivning 
X, ansöker om förhandsbesked för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad 
av garage med carport på fastigheten Nordåker 5:10. 
 
Strandskydd råder och därmed även byggnadsförbud. 
 
Strandskyddsdispens är sökt. 
 
Fastigheten ingår i område för samlad bebyggelse. 
 
Fastigheten ligger ej inom riskområde för översvämning genom dammbrott 
eller andra höga flöden för Österdalälven. 
 
Ansökan om förhandsbesked innebär en omfattande ombyggnation och 
tillbyggnad av ett befintligt enkelt fritidshus, samt en nybyggnation av ett 
garage med carport. Fritidshuset innehåller idag sovplats, matplats och en 
eldstad. Den befintliga byggnaden planeras att fungera som kök, medan de 
övriga funktionerna för ett boende kommer att byggas till. De sökande 
planerar att byggnaden ska fungera som ett permanent boende i framtiden. 
 
Garaget med carport är placerat närmare grannens fastighetsgräns än 4.5 
meter, grannen samt fastighetsägarna har kommit överens om placeringen. 
 
De sökande har i sin ansökan angett att de kommer att uppföra 
tillbyggnaden i typisk Dalastil med träfasad som behandlas med röd 
slamfärg, för att smälta in i den befintliga bebyggelsen. De vill efterlikna en 
gammal gårdskänsla med byggnadernas placering. 
 
 
 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-05 10 
 
  

Mbn § 107 forts. 
 
Ärendets beredning 
Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 
 
Dala Vatten och Avfall AB har hörts i ärendet. 
 
Grannar har hörts i ärendet. Grannehörandetiden utgick 2014-10-21. 
 
Bedömning 
Positivt förhandsbesked bör kunna meddelas. 
PBL 2010:900, 8 kap. 9 § 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2014-10-29, två sidor. 
Situationsplan för fastigheten Nordåker 5:10. 
Foton. 
Bilaga till ärende Nordåker 5:10. 
Skriftligt medgivande från granne. 
 
Lagrum 
PBL 2010:900 8 kap. 9 § 
 
Upplysningar 
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 3552 kronor  Fakturan översändes separat. 
 
Protokollsutdrag 
X + besvärshänvisning 
Dala Vatten och Avfall AB 
Mbf, akten 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-05 11 
 
 Dnr B 2014-0169/23 

Mbn § 108 
 
Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Ytterbacka 15:21 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja sökt bygglov. 
 
Ärendebeskrivning 
X, ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Ytterbacka 
15:2. Ny tomtgräns för fastigheten visas på nybyggnadskarta och bedöms som 
lämplig. Fritidshuset ska uppföras i timmer stående på betongplintar. Fastigheten 
omfattas inte av detaljplan. Fastigheten ligger utom verksamhetsområde för VA. 
 
Ärendets beredning 
Grannar har hörts i ärendet. Grannehörandetiden utgick 2014-10-22. 
 
Bedömning 
Bygglov bör kunna beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2014-10-22, två sidor. 
Situationsplan för fastigheten Ytterbacka 15:21. 
Plan- och fasadritningar. 
 
Upplysningar 
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och 
avslutats inom 5 år från bygglovdatum. 
 
Starbesked 
För starbesked ska en enkel kontrollplan för egenkontroll upprättas av byggherren. 
 
Avgift 
Bygglov 5541 kronor  Fakturan översändes separat. 
 
Övrigt 
Om avlopp avses anordnas ska detta genomgå särskild prövning. Ansökningshandlingar 
finns på miljö- och byggförvaltningen. Tillstånd till avloppsanordning faktureras separat. 
 
Protokollsutdrag 
X + besvärshänvisning Mbf, akten 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-05 12 
 
 Dnr B 2014-0183/23 

Mbn § 109 
 
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av tält på fastigheten 
Björbo 27:25 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja avvikelse från detaljplan 1976-02-11. 

2. Bevilja tidsbegränsat bygglov på 5 år. 

3. Utfärda startbesked enligt beslutsdatum ovan. 
 
Ärendebeskrivning 
Dala Cement genom X, Industrivägen 28, 785 45 Björbo, ansöker om tidsbegränsat 
bygglov för uppsättande av tält på fastigheten Björbo 27:25. Ärendet avser 
uppsättande av ett tält på Björbo Cements industrifastighet. Den föreslagna 
placeringen innebär att tältet delvis hamnar på mark som enligt detaljplan 1976-02-11, 
ej får bebyggas. För Björbo 27:25 pågår ett planarbete vars syfte är att utöka 
industriområdet. För sökt placering föreslås byggrätt i den nya detaljplanen. 
 
Ärendets beredning 
Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. Trafikverket har hörts i ärendet. 
 
Bedömning 
Bygglov bör kunna beviljas för 5 år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2014-10-28, två sidor. 
Bygglovsansökan. 
Situationsplan för fastigheten Björbo 27:25. 
Sektionsritningar för tältbyggnad. 
Beskrivning av projektet. 
 
Upplysningar 
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och 
avslutats inom 5 år från bygglovdatum. 
 
Avgift 
Bygglov 5818 kronor  Fakturan översändes separat. 
 
Protokollsutdrag 
Dala Cement genom X + besvärshänvisning Mbf, akten 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-05 13 
 
 Dnr B 2014-0174/23 

Mbn § 110 
 
Bygglov för tillbyggnad av garage och förråd på fastigheten 
Djurmo 18:2 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja sökt bygglov inklusive startbesked. 

2. Godkänna byggherrens förslag till kontrollplan. 
 
Ärendebeskrivning 
X, ansöker om bygglov för tillbyggnad av garage och förråd på fastigheten 
Djurmo 18:2. 
 
På fastigheten finns idag ett befintligt uthus/förråd som ska byggas till med 
ett isolerat förråd/garage för personbil, samt ett kallgarage för traktor. Det 
isolerade förrådet har en gjuten platta, medan den oisolerade delen byggs 
med kantbalk vilandes på grusbädd. Tillbyggnadens väggbeklädnad blir 
lockläktpanel i faluröd kulör. På taket kommer det att läggas plåt i form av 
en brunröd ”stilpanna”. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan, men ligger inom samlad bebyggelse. 
 
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för VA. 
 
Ärendets beredning 
Grannar har hörts i ärendet. Grannehörandetiden utgick 2014-11-04. 
 
Bedömning 
Bygglov bör kunna beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2014-10-22, två sidor. 
Situationsplan fastigheten Djurmo 18:2. 
Plan- och fasadritningar. 
Teknisk beskrivning. 
Byggherrens förslag till kontrollplan. 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-05 14 
 
  

Mbn § 110 forts. 
 
Upplysningar 
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och 
avslutats inom 5 år från bygglovdatum. 
 
Anmälningar ska göras till miljö- och byggförvaltningen per telefon eller e-
post vid följande tillfällen: 
- då arbetet påbörjas 
- då arbetet slutförts 
 
Utebliven anmälan kan enligt PBL 2010:900, 10 kap. 6 § innebära en 
särskild avgift (200 – 1000 kronor). 
 
Byggnadsinspektör för ovanstående är Stina Johansson, telefon 0241-15154. 
E-mail: miljo.byggnads@gagnef.se 
 
Avgift 
Bygglov 6180 kronor  Fakturan översändes separat. 
 
Övrigt 
Om avlopp avses anordnas ska detta genomgå särskild prövning. 
Ansökningshandlingar finns på miljö- och byggförvaltningen. 
Tillstånd till avloppsanordning faktureras separat. 
 
Protokollsutdrag 
X + besvärshänvisning 
Mbf, akten 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-05 15 
 
 Dnr B 2014-0189/23 

Mbn § 111 
 
Bygglov för ändrad användning från C till B, på fastigheten 
Heden 23:2 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja avvikelsen från detaljplan 1993-02-02. 

2. Delegera till byggnadsinspektören att bevilja sökt bygglov för ändrad 
användning för del av samlingslokal till bostäder på fastigheten Heden 23:2, 
efter att kompletta handlingar har inkommit, grannhörandetiden utgått och 
under förutsättning att inga erinringar finns. 

 
Ärendebeskrivning 
X, ansöker om bygglov för ändrad användning av samlingslokal, C till 
bostäder, B på fastigheten Heden 23:2. Fastigheten berörs av detaljplan 1993-
02-02.(Med ändring från 2002-02-22 angående Mockfjärds kyrkogård). Som 
användning och utformning är det angivet: Centrum, Kyrka, samlingslokal med 
högst två våningar. Byggnaden inrymmer idag restaurang och samlingslokal på 
markplan och samlingslokaler på övre plan. Den huvudsakliga verksamheten 
innebär lunchservering samt olika nöjesarrangemang under helgerna. Det finns 
ett utskänkningstillstånd som under vardagar gäller fram till kl. 22:00 och 
under fredag och lördag gäller fram till kl. 01:00. 
 
Ärendets beredning 
Byggnadsinspektören har begärt in kompletterande handlingar i form av en 
brandskyddsdokumentation och måttsatta ritningar. Grannar har hörts i 
ärendet, remisstiden utgår 2014-11-18. Räddningstjänsten Dala Mitt 
kommer att höras när brandskyddsbeskrivning inkommit. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2014-10-28, två sidor. 
Bygglovsansökan. 
Situationsplan för fastigheten Heden 23:2. 
Planritning Heden 23:2. 
Beskrivning av byggnaden. 
 
Protokollsutdrag 
X + besvärshänvisning 
Mbf, akten 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-05 16 
 
 Dnr 2014-000339/40 

Mbn § 112 
 
Miljöpris 2014 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljöpris 2014 tilldelas; 

Friluftsfrämjandet, som får 10 000 kronor, med motiveringen, 
”För Friluftsfrämjandets mångåriga satsning på barn- och ungdomsverksamhet, 
i syfte att sprida kunskap om miljöhänsyn och miljöansvar.”. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Jan Wallin (M) i överläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Det har kommit in nio stycken förslag på kandidater till miljöpriset. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, Kf 050607 § 67. 
Sammanställning av miljöstipendiater/miljöpristagare 1992-2013, fyra sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Friluftsfrämjandet + brev 
Övriga sökanden + följebrev 
Assistent, A-C.D. 
Mbf, akten 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-05 17 
 
 Dnr 2014-000384/43 

Mbn § 113 
 
Förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Gagnefs kommun - 
yttrande 
 
Miljö- och byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen 

1. Gagnefs kommun har ingen erinran mot länsstyrelsens förslag till beslut 
om utvidgat strandskydd i Gagnefs kommun. 

 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut om utvidgat strandskydd i 
Gagnefs kommun. Idag har 17 områden med sjöar och vattendrag i 
kommunen utvidgat strandskydd till 300 meter på land och i vatten. Med det 
nya förslaget föreslås antalet minskas ned till fem vattenområden. 
Länsstyrelsens bedömning är att det generella strandskyddet om 100 meter 
är tillräckligt omfattande för att säkerställa syftet med strandskyddet för de 
vattenområden där strandskyddet minskas ner. 
 
De områden som föreslås få behålla det utvidgade strandskyddet är tre 
sträckor utmed Västerdalälven, Morkarlön i Österdalälven samt ett område 
kring Dammsjön med flera tjärnar. 
 
Fördjupad redogörelse av ärendet 
Det utvidgade strandskyddet tillkom på 1950-talet innan det generella 
strandskyddet infördes. På den tiden var syftet främst att skydda 
strandområden till förmån för rörligt friluftsliv. Det generella strandskyddet 
om 100 meter på land och i vatten infördes 1975. Syftet vara att trygga 
allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv. År 1994 tillkom ett 
nytt biologiskt syfte, där strandskyddet även syftar till att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
 
I Gagnefs kommun har en rad sjöar och vattendrag utökat strandskydd till 300 
meter på land och i vatten. I flera fall omfattar det utvidgade strandskyddet 
endast delar av strandområdena. Utvidgat strandskydd finns vid Gränsen, 
Lilla Lövsjön, Orsen, Tyren, Gryssen, Västerdalälven väster om Björbo, 
Dammsjön med flera tjärnar, Långtjärnen och Ekfänn, Skisstjärnen, Närsen, 
Västerdalälven öster om Björbo, 
Öradstjärnen/Kråkmyrtjärnen/Trolldalstjärnen, Fänntjärnen/Hälltjärnen/Nedre 
Hästtjärnen/Övre hästtjärnen, Västerdalälven öster om Floda med Hagön, 
Långtjärnen (Myrflaten), Mojesjön och Morkarlön, sammanlagt 17 områden. 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Mbn § 113 forts. 
 
I det förslag till utvidgat strandskydd som nu föreligger föreslås 
strandskyddet kvarligga i fem områden. Samtliga områden är av stort värde 
för biologisk mångfalt och samtidigt värdefulla för rörligt friluftsliv. 
 
Väster och öster om Björbo samt öster om Floda föreslås det utvidgade 
strandskyddet kvarligga utmed delar av Västerdalälven. Dessa delsträckor i 
det närmaste är opåverkade av reglering och uppvisar en naturlig 
strandszonering. Här finns en värdefull flora och fauna med flera sällsynta 
och hotade arter. Områdena är också av stort värde för rörligt friluftsliv, 
med en för länet unik blandning av upplevelser. Sträckorna är även av 
riksintresse för natur- och friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken. 
 
Dammsjön med fler tjärnar utgör ett myr- och sjörikt landskap vars sjösystem 
använts för flottning av timmer till Västerdalälven. Genom området går en 4-5 
meter hög åsbildning med växtplatser för den fridlysta mosippan. Djurlivet är 
rikt med bland annat häckande smålom. Den stora tillgången på sjöar och myra 
gör området tilltalade för rekreation och rörligt friluftsliv. 
 
Morklarlön är en ö belägen i Österdalälven som tillhör Gagnefs kommun, 
men är belägen i Leksands kommun. Öar är viktiga för rörligt friluftsliv 
varför det utvidgade strandskyddet föreslås bibehållas. 
 
Motivering till beslut 
De områden med utvidgat strandskydd som föreslås behållas inom Gagnefs 
kommun hyser stora biologiska värden och utgör samtidigt värdefulla 
områden för rörligt friluftsliv. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, två sidor. 
Länsstyrelsens förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Gagnefs 
kommun daterat 2014-10-23. 
 
Lagrum 
Miljöbalkens 7 kapitel (SFS 1998:808) 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Mbf, akten 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Mbn § 114 
 
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, 2014-10-31, en sida. 
Ekonomisk uppföljning 140101 – 141031, nr 114, två sidor. 
Meddelanden 140930 - 141031, nr 115 – 130, en sida. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Mbn § 115 
 
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 
Värmepumpar: 2014-193, 195, 198, 199, 205, 207, 209, 210, 211, 215, 217 
 

Renhållning - hemkompost: 2014-196, 197, 204  
 

Renhållning - dispens: 2014-206 
 

Föreläggande om åtgärder (övrigt): 2014-200, 212 
 
Beslut enligt livsmedelslagstiftning 
Registrering: 2014-203, 213 
 
Klassnings- och avgiftsbeslut 
Tillsynsavgift: 2014-194, 214, 216 
 
Plan- och bygglagen 
Beslut fr.o.m. 2014-09-21 t.o.m. 2014-10-23. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2014-10-29, en sida. 
Delegationslista miljö, 2014-09-22--2014-10-30, tre sidor. 
Delegationslista bygg, 2014-09-21--2014-10-23, fem sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Miljöinspektör, S.N. Byggnadsinspektör, S.J. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 


