
 
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2015 
 
 
2015-01-21 

 

§ 1 Föregående protokoll 

§ 2 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 3 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 4 Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Björbo 26:84 

§ 5 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och stall på fastigheten Bäsna 33:7 

§ 6 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Högberget 1:10 

§ 7 Bygglov för nybyggnad av fritidshus och bastu på fastigheten Moje 12:46 

§ 8 Strandskyddsdispens för uppförande av slogbod på fastigheten Mjälgen 2:36 vid 

Västerdalälven 

§ 9 Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 

§ 10 Redovisning intern kontrollplan 2014 

§ 11 Val av tre ledamöter och tre ersättare till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott till 

och med 2018-11-15 

§ 12 Val av en ledamot till KHR (Kommunala handikapprådet) till och med 2018 

§ 13 Redovisning av meddelanden 

§ 14 Redovisning av delegationsbeslut 

 

2015-02-11 

 

§ 15  Föreliggande av jäv 

 

2015-03-11 

 

§ 16 Föregående protokoll 

§ 17 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 18 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 19 Detaljplan för Björbo 27:25 m fl (Dala Cement) 

§ 20 Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från bostadshus till bostadshus och kontor 

på fastigheten Nordanholen 5:54 

§ 21  Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Syrholen 19:10, vid 

Flosjön 

§ 22 Ny tidpunkt för uppräkning av miljö- och byggnadsnämndens timtaxor 

§ 23 Åtgärdsföreläggande ovårdad fastighet, Djurås 20:18 

§ 24 Bokslut 2014 

§ 25 Intern kontrollplan 2015 

§ 26 Miljöinspektörernas information om verksamheten 

§ 27 Redovisning av meddelanden 

§ 28 Redovisning av delegationsbeslut 

 

 



2015-04-29 

 

 

§ 29 Föregående protokoll 

§ 30 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 31 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 32 Prognos 2015-03-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 33 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Syrholen s:13, vid Närsen 

§ 34 Bygglov för ändrad användning från ekonomibyggnad till butik på fastigheten 

   Gröntuv 39:2 

§ 35 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Moje 29:25 

§ 36 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Ersholen 8:30 södra 

Tansbodarna 

§ 37 Förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus på fastigheten Gräv 20:8 

§ 38 Strandskyddsdispens för nybyggnad av dubbelgarage på fastigheten Tjärna 36:22, vid 

österdalälven 

§ 39 Granskning av miljö- och byggnadsnämnden 

§ 40 Tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd och livsmedel 2015 

§ 41 Rapporter 

§ 42 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2015-06-17 

 

§ 43 Föregående protokoll 

§ 44 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 45 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 46 Budgetuppföljningsprognos 2015-04-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 47 Prognos 2015-05-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 48 Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt nybyggnad av garage på fastigheten  

  Nordåker 5:10 

§ 49  Bygglov för nybyggnad av hus för kontors- och assistansverksamhet på fastigheten Lindan 

20:24, avvikelse från detaljplan 

§ 50 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Djurås 2:26 

§ 51 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage på fastigheten Djurmo 22:6 

§ 52 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport på fastigheten Högsveden 5:13 

§ 53 Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt anmälan av förråd och eldstad på fastigheten 

Syrholen 19:10, vid Flosjön 

§ 54 Bygglov för nybyggnad av carport/maskinhall på fastigheten Gräv 14:5 

§ 55 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Syrholen s:13, vid Närsen 

§ 56 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hagen 119:2 (Dala-Floda) 

§ 57 Strandskyddsdispens för två enbostadshus på fastigheten Gräv 20:8 

§ 58 Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Mossel s:1, vid 

Lingtjärnen 

§ 59 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Björbo 22:75, vid Orsen 

§ 60 Strandskyddsdispens för uppsättning av barack på fastigheten Myrholen 3:20 

§ 61 Olovligt byggande av garage på fastigheten Mjälgen 22:28 

§ 62 Begäran om uppgifter från Dala Vatten och Avfall AB 

§ 63 Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2015 

§ 64 Tillsynsplan med behovsutredning för miljö- och hälsoskydd samt livsmedel 2015-2017 

§ 65 Rapporter 

§ 66 Anmälan av delegationsbeslut 

 

 

 



2015-08-05 

 

§ 67 Detaljplan för Björbo 27:25 m fl (Dala Cement) 

 

2015-09-16 

 

§ 68 Föregående protokoll 

§ 69 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 70 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 71 Budgetuppföljningsprognos 2015-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 72 Budget i balans 

§ 73 Detaljplan för Björbo 27:25 m fl (Dala Cement i Björbo) inför antagande 

§ 74 Planuppdrag för del av Björbo 26:12 

§ 75 Strandsskyddsdispens för uthus/snickarbod på fastigheten Djurås 23:14, vid sjön Gimmen 

§ 76 Nybyggnad av garage och förråd på fastigheten Gröntuv 11:25, avvikelse från detaljplan 

§ 77 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av carport på garage på fastigheten Färmsnäs 4:18, 

vid bäck 

§ 78 Strandskyddsdispens för utökat vardagsrum på fastigheten Djurmo 5:16, vid Gimmen 

§ 79 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av carport på fastigheten Utby 5:7, vid bäck 

§ 80 Byggnadslov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Källbäcken 5:7 

§ 81 Olovlig tillbyggnad av garage på fastigheten Mjälgen 22:28 

§ 82 Uppföljning av åtgärdsföreläggande av ovårdad fastighet, Djurås 20:18 

§ 83 Nybyggnad av Gruppboende på fastigheten Mjälgen 22:79 

§ 84 Motion om villatomter 

§ 85 Motion om fortsatt underlättade för företagare i Gagnefs kommun 

§ 86 Rapporter 

§ 87 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2015-10-21 

 

§ 88 Föregående protokoll 

§ 89 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 90 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 91 Kommunala naturreservat i Dala-Floda 

§ 92 Framförd erinran angående tomtgräns och granhäck på fastigheten Österfors 1:16 

§ 93 Nybyggnation av enbostadshus och stall på fastigheten Bäsna 33:7 

§ 94 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 

  på fastigheten Österfors 7:59 

§ 95 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Bodarna 17:7, vid 

Dalälven 

§ 96 Strandskyddsdispens för fyra mindre komplementbyggnader samt en brygga på fastigheten 

Bäsna 14:26, Dalälven 

§ 97 Rapporter 

§ 98 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2015-11-18 

 

§ 99 Föregående protokoll 

§ 100 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 101 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 102 Detaljbudget Miljö- och byggnadsnämnden 2016 

§ 103 Budgetuppföljningsprognos 2015-10-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 104 Åtgärdsföreläggande ovårdad fastighet, Djurås 20:18 

§ 105 Tillbyggnad av veranda på fastigheten Mjälgen 22:83, avvikelse från detaljplan 



§ 106 Tillbyggnad av returrum på ICA Mockfjärd på fastigheten Högberget 3:27, avvikelse från 

detaljplan, prickad mark 

§ 107 Tillbyggnad av carport på garage på fastigheten Utby 1:54, avvikelse från detaljplan, 

prickad mark 

§ 108 Ändrad användning till HVB-hem på fastigheten Tjärna 38:2 

§ 109 Miljöpris 2015 

§ 110 Namnsättning av vägar inom Himmelslätta Airpark 

§ 111 Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider 2016 

§ 112 Rapporter 

§ 113 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2015-12-16 

 

§ 114 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 115 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 116 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 117 Ovårdad fastighet, Björbo 56:16 

§ 118 Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt anmälan av förråd och eldstad på fastigheten 

Syrholen 19:10, vid Flosjön 

§ 119 Tidsbegränsat bygglov för hem för ensamkommande flyktingbarn på fastigheten Ersholen 

5:11 

§ 120 Olovligt byggande inom strandskyddat område på fastigheten Österfors 2:22 

§ 121 Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Gröntuv 55:30 

§ 122 Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu med soldäck på fastigheten Bomsarvet 4:10 

§ 123 Strandskyddsdispens för fyra mindre komplementbyggnader samt en brygga på fastigheten 

Bäsna 14:26, Dalälven 

§ 124 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Djurås 2:16, vid Gimmen 

§ 125 Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten Sälje 6:9 

§ 126 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden 

§ 127 Utdelning av miljöpris 2015 

§ 128 Rapporter 

§ 129 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 130 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av veranda och friggebod på fastigheten Lindan 15:12 


