
 
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2014 
 
 
2014-02-05 
 
§ 1 Föregående protokoll 
§ 2 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
§ 3 Information 
§ 4 Detaljplan för Dala-Floda kyrka, Gagnefs kommun, Dalarnas län 
§ 5 Fråga om lov i efterhand för tillbyggnad av uthus på fastigheten Borgsheden 

6:15 
§ 6 Bygglov för nybyggnad av personalbodar på fastigheten Djurås 3:70 
§ 7 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Ersholen 19:22 
§ 8 Bygglov för ändrad användning av restaurang/konferens och boende till 

boende för ensamkommande flyktingbarn på fastigheten Tjärna 51:6 
§ 9 Bygglov för nybyggnad av två stycken flerbostadshus med carports/förråd på 

fastigheten Moje 10:45 mfl.  
§ 10 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Djurmo 14:16 
§ 11 Miljöpris 2013 
§ 12 Delegation  
§ 13 Redovisning av meddelanden 
§ 14 Redovisning av delegationsbeslut 
 
2014-03-26 
 
§ 15 Föregående protokoll 
§ 16 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
§ 17 Information 
§ 18 Detaljplan för del av Tjärna 30:18 (söder om Gagnefsgården), Gagnefs 

kommun, Dalarnas län 
§ 19 Detaljplan för Dala-Floda kyrka, Gagnefs kommun, Dalarnas län 
§ 20 Begäran om planbesked för ändring genom tillägg av detaljplan för Sifferbo 

camping, Gagnefs kommun 
§ 21 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Djurås 8:21  
§ 22 Strandskyddsdispens för nybyggnad av härbre på fastigheten Björbo 10:14, vid 

sjön Tyren 
§ 23 Strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten Djurmo 5:3, 

vid Gimmen 
§ 24 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Nordåker 2:8, 

vid Edstjärn 
§ 25 Strandskyddsdispens för nybyggnad av byggnader för arbetsrum/garage/förråd 

på fastigheten Nordåker 8:6, vid Edstjärn 
§ 26 Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Moje 5:78 
§ 27 Fråga om tidsbegränsat bygglov i efterhand för nybyggnad av 

garage/förrådsbyggnad på fastigheten Djurås 3:79 



§ 28 Motion om utfasning av produkter innehållande bisfenol A (BPA) 
§ 29 Mål och verksamhetsplan 2014 
§ 30 Redovisning intern kontrollplan 2013 
§ 31 Intern kontrollplan för 2014 
§ 32 Attestantförteckning 
§ 33 Redovisning av meddelanden 
§ 34 Redovisning av delegationsbeslut 
§ 35 Samverkansområde Luftvårdsområde 
§ 36 Utdelning av miljöpris 2013 
 
2014-05-07 
 
§ 37 Föregående protokoll 
§ 38 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
§ 39 Information 
§ 40 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus samt nybyggnad av carport på 

fastigheten Tjärna 30:30 
§ 41 Bygglov för nybyggnad av förråd/garage/arbetsrum på fastigheten Nordåker 

8:6 
§ 42 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Ersholen 7:18, 

Södra Tansbodarna 
§ 43 Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd och flytbrygga på fastigheten 

Bäsna 49:5, vid Dalälven 
§ 44 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Bäsna 24:26, 

vid Sälbäcken Bäsna 
§ 45 Bokslut 2013 
§ 46 Redovisning av meddelanden 
§ 47 Redovisning av delegationsbeslut 
 
2014-06-11 
 
§ 48 Föregående protokoll 
§ 49 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
§ 50 Information 
§ 51 Begäran om planuppdrag för del av fastigheten Djurmo 1:11, Gagnefs kommun 
§ 52 Begäran om godkännande att gå ut i samråd för ändring genom tillägg av detaljplan för 

Sifferbo camping, Gagnefs kommun 
§ 53 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Syrholen 14:15, 

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

Mosselbodarna 
§ 55 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Syrholen 14:15, vid 

Flosjön 
§ 56 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Syrholen s:13, vid 

Närsen 
§ 57 Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus och garage på del av fastigheten 

Djurmo 1:11, vid Älvsjön 
§ 58 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage på del av fastigheten Djurmo 

1:11, vid Älvsjön 
§ 59 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Nordanholen 5:68 
§ 60 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Floda Kyrkby 12:17, vid 

Flosjön 
§ 61 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Floda Kyrkby 12:17, vid Flosjön 
 



§ 62 Strandskyddsdispens för nybyggnad av pegelbrunn med kur på fastigheten Bröttjärna 5:24, 
vid Västerdalälven 

§ 63 Bygglov för nybyggnad av pegelbrunn med kur på fastigheten Bröttjärna 5:24, vid 
Västerdalälven 

§ 64 Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd på fastigheten Lindbyn 1:16, vid Tansen 
§ 65 Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten Lindbyn 1:16, vid Tansen 
§ 66 Strandskyddsdispens för nybyggnad av trallplattform på fastigheten Djurmo 14:16, vid 

sjön Gimmen 
§ 67 Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga och markförbättring på fastigheten Mjälgen 

2:36, vid Dalälven 
§ 68 Bygglov för nybyggnad av brygga och markförbättringsåtgärder på fastigheten Mjälgen 

2:36, vid Dalälven 
§ 69 Redovisning av meddelanden 
§ 70 Redovisning av delegationsbeslut 
 
2014-09-03 
 
§ 71 Föregående protokoll 
§ 72 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
§ 73 Information 
§ 74 Strandskyddsdispens för nybyggnad av flytbrygga på fastigheten Mossel 23:15, vid 

Flosjön 
§ 75 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Säl 11:14, vid 

Bröttjärnaån 
§ 76 Bygglov för nybyggnad av maskinhall/kallförråd på fastigheten Bäsna 18:14 
§ 77 Förhandsbesked för ändrad användning av lada till fritidshus på fastigheten Syrholen 12:50 
§ 78 Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad på fastigheten Björbo 14:33 
§ 79 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av altan och nybyggnad av friggebod på fastigheten 

Gagnefsbyn 1:10, vid Tansen 
§ 80 Bygglov för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Sifferbo 5:26 
§ 81 Redovisning av meddelanden 
§ 82  Redovisning av delegationsbeslut 
§ 83 Taxa för anmälningspliktiga åtgärder som är lovbefriade enligt plan- och bygglagen 
§ 84 Ändrat datum för sammanträde – miljö- och byggnadsnämnden 
 
2014-10-01 
 
§ 85 Föreliggande av jäv  
§ 86 Föregående protokoll 
§ 87 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
§ 88 Information 
§ 89 Avvikelse från detaljplan för del av Gagnefs Kyrkby, Gagnefs kommun, Dalarnas län 
§ 90 Pågående planuppdrag 
§ 91 Förhandsbesked för nybyggnad av skogskoja på del av fastigheten Syrholen 14:15, vid 

Flosjön 
§ 92 Förhandsbesked för nybyggnad av skogskoja på del av fastigheten Syrholen s:13, vid 

Närsen 
§ 93 Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad, Attefallshus, på fastigheten 

Utby 1:55 vid Gimmen 
§ 94 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Djurås 13:13, vid 

Dalälven 
§ 95 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Syrholen 15:28, Flosjön 
§ 96 Strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten Djurmo 15:15, vid 

Gimmen 



§ 97 Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten Björka 9:14 
§ 98 Strandskyddsdispens för ändrad användning av lada till fritidshus, på fastigheten Syrholen 

12:50 vid Flosjön 
§ 99 Motion om utfasning av produkter innehållande bisfenol A (BPA) 
§ 100 Redovisning av meddelanden 
§ 101 Redovisning av delegationsbeslut 
 
2014-11-05 
 
§ 102 Föregående protokoll 
§ 103 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
§ 104 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 105 Strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad på fastigheten Svedjebyn 

5:13, vid Flosjön 
§ 106 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av garage på fastigheten 

Nordåker 5:10 vid Edstjärnen 
§ 107 Förhandsbesked för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av garage på fastigheten 

Nordåker 5:10 
§ 108 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Ytterbacka 15:21  
§ 109 Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av tält på fastigheten Björbo 27:25 
§ 110 Bygglov för tillbyggnad av garage och förråd på fastigheten Djurmo 18:2 
§ 111 Bygglov för ändrad användning från C till B, på fastigheten Heden 23:2 
§ 112 Miljöpris 2014 
§ 113 Förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Gagnefs kommun – yttrande 
§ 114 Redovisning av meddelanden 
§ 115 Redovisning av delegationsbeslut 
 
2014-12-17 
 
§ 116 Föregående protokoll 
§ 117 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
§ 118 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 119 Detaljplan för Sifferbo camping, Gagnefs kommun, Dalarnas län 
§ 120 Avvikelse från detaljplaner för anläggandet av en gång- och cykelväg från Gagnefs Kyrkby 

till Gagnefs resecentrum 
§ 121 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sifferbo 1:14 
§ 122 Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av byggnad på fastigheten Gröntuv 39:2 
§ 123 Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på fastigheten Överbacka 3:3, vid Tansen 
§ 124 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Syrholen 14:15, vid 

Flosjön 
§ 125 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Syrholen s:13, vid 

Närsen 
§ 126 Enskilt avlopp på fastigheten Gröntuv 30:1 
§ 127 Nedskräpning på fastigheten Björbo 22:10 
§ 128 Förslag till budget för miljö- och byggnadsnämnden för år 2015 
§ 129 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden 
§ 130 Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 
§ 131 Utdelning av miljöpris 2014 
§ 132 Redovisning av meddelanden 
§ 133 Redovisning av delegationsbeslut 
§ 134 Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider 2015 
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