
  Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2016-06-22 1 (33) 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
 
Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.35-16.20. 
  
Beslutande 
Ledamöter Tomas Fredén (S) ordförande, ej § 74 på grund av jäv. 
 Ingvar Hagberg (S) 
 Curt Svärd (KOSA) 
 Owe Thorssell (MP) 
 Sofia Lorentzon (C) 
 Jan Wallin (M) 
 Göran Strandberg (FP) 
 

Tjänstgörande ersättare Lennart Finn (KOSA) tjänstgörande § 74 för Tomas Fredén (S). 
 
Övriga närvarande 
Ersättare Lennart Finn (KOSA) §§ 66-73, 75-82. 
 

Tjänstemän Birgitta Johanson, förvaltningschef/stadsarkitekt 
 Eric Larsson, plan- och byggingenjör, ej § 80, ej del av § 81. 
 Hampus Åkerman, byggnadsinspektör, ej § 80 ej del av § 81. 
 Tomas Skymning, miljöinspektör, § 80, del av § 81. 
 Helena Hamvall, miljöinspektör, § 80, del av § 81. 
 

Justering 
Justerare Jan Wallin (M) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-06-28, kl.08.30 
 

Justerade paragrafer §§ 66-82 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________  
 Tuula Lindroth 
 
Ordförande  ____________________________   _____________________________  
 Tomas Fredén (S) §§ 66-73, 75-82 Curt Svärd (KOSA) § 74 
 
Justerare  ____________________________  
 Jan Wallin (M) 
 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2016-06-22 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-06-28 Datum då anslaget tas ned 2016-07-20 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  
 Tuula Lindroth 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
  

Mbn § 66 
 
Föregående protokoll 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
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 
Mbn sekreterare 
__________ 
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Mbn § 67 
 
Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Genomgång av ärendebalanslistan. 
 
Beslutsunderlag 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, fyra sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Mbn sekreterare 
__________ 
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 Dnr MBN/2016-000064/40 

Mbn § 68 
 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefens rapport från miljö- och byggförvaltningens verksamhet, 
innehållande: 

• Miljö 

• Bygg 

• Planering och bostadsförsörjning 

• Övrigt 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport maj-juni 2016, två sidor. 
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 Dnr MBN/2015-000353/40 

Mbn § 69 
 
Prognos 2016-05-31 Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga Prognos 2016-05-31 Miljö- och byggnadsnämnden till 
handlingarna. 

2. Skicka rapporten till kommunstyrelsen som information. 
 
Ärendebeskrivning 
Prognosen visar på ett helårsresultat som är 40 tkr bättre än budget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen 2016-06-13, en sida. 
Prognos 2016-05-31 Miljö- och byggnadsnämnden, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen, rapport + handling 
Ekonomiavdelningen + handling 
Ekonom, E.M. + handling 
Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 

Förvaltning + sekreterare 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-22 6 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
 Dnr MBN/2016-000025/43 

Mbn § 70 
 
Inrättande av naturreservatet Storhälla 
 
Miljö- och byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen 

1. Med stöd av 7 kap 4 § Miljöbalken (1989:808) förklaras det område 
som avgränsas med streckad linje på bifogad karta (bilaga 1) som 
naturreservat. 

2. Naturreservatets namn ska vara Storhälla. 

3. För att tillgodoses syftet med naturreservatet ska de föreskrifter som 
anges i handlingarna enligt 7 kap. 5, 6 och 30 §§ Miljöbalken gälla. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har i samband med omarronderingen köpt in Storhällaområdet i 
Dala-Floda. Syftet med inköpet är att skydda ett skogsområde med höga 
naturvärden genom att bilda ett kommunalt naturreservat. 
 
Storhälla, som består av orörd skogsmark, är natursökt belägen intill 
Flosjöns strand. Området är belägen drygt en km från Dala-Flodas centrala 
delar och kan nås via befintliga vandringsleder. Området är också tillgänglig 
genom en befintlig skogsbilväg med vändplan strax norr om Storhälla. 
 
Förslaget till reservatsbestämmelser och skötselplan har varit föremål för två 
samråd, se bifogad samrådsredogörelse. Samråd har skett med 
Naturvårdsverket, länsstyrelsen, berörda grannfastigheter och organisationer 
med anknytning till naturvård och jakt samt den lokala intresse-
organisationen. 
 
Motivering till beslut 
I samband med omarronderingen i Gagnef socken påpekades att kommunen 
inte skulle glömma bort de västliga kommundelarna när dessa 
omarronderades. Kommunen har också i sitt miljöprogram angivit att man 
vill klimatkompensera för kommunala utsläpp av växthusgaser genom att 
bilda kommunala naturreservat. 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 70 forts. 
 
Finansiering 
Området är inköpt genom medel som avsattes av kommunstyrelsen i 
samband med omarronderingen. Hos Naturvårdsverket är markåtkomst-
bidrag sökt med 50 % av inköpspriset. Iordningställande av reservatet är 
inte finansierat. Möjligheter finns att söka medel för lokala 
naturvårdsprojekt (LONA) från länsstyrelsen för del av iordningställandet 
(max. 50 % av kostnaden). En förutsättning för att få LONA-medel är att 
pengarna används för kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlags-
material, processen kring arbetet med områdesskydd, vård, förvaltning, 
information, folkbildning eller annan kunskapsspridning. Om arbetet kan 
ske i samarbete med lokala aktörer kan detta var en fördel vid tilldelning av 
medel. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2016-06-14, två sidor. 
Försättsblad, reservatsföreskrifter, kartbilaga med koordinater, skötselplan 
och naturbeskrivning. 
Samrådsredogörelse. 
 
Lagrum 
7 kap Miljöbalken 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
Miljö- och byggförvaltningen + handling 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare+ handling 
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 Dnr MBN/B 2016–000039 

Mbn § 71 
 
Ovårdad fastighet, Moje 34:12 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Fordonet som föranlett en anmälan är borttaget, ärendet avskrivs. 
 
Ärendebeskrivning 
Fastigheten Moje 34:12 är belägen i byn Gagnef. På fastigheten står idag, ut 
mot vägen, en buss täckt med presenning. Förvaltningen fick den 9 mars 
2016 i uppdrag att kommunicera med ägaren till fastigheten Moje 34:12. 
Svar inkom den 17 maj se bilaga 1. 
 
Bifogad dokumentation från tillsynsbesöket:  
 Foton 
 Karta 

 
Motivering till beslut 
I 1 kap 4 § PBL definieras vad som är byggnadsverk, enligt den 
definieringen är ett byggnadsverk en byggnad eller en annan anläggning. 
I 6 kap 1 § plan- och byggförordningen (PBF) beskrivs för vilka andra 
anläggningar än byggnader som bygglov krävs. I punkt 1 sägs att lov krävs 
för campingplatser och under punkt 7 sägs att parkeringsplatser utomhus 
också kräver lov. Båda punkterna beskriver en ställplats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2016-06-13, två sidor. 
Fastighetskarta. 
Platsbesök och fotografier. 
 
Lagrum 
1 kap 4 § plan- och bygglagen (PBL). 
6 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL). 
 
 
 
 
 
 

forts. 
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Mbn § 71 forts. 
 
Upplysningar  
Överträdelser prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen, Tillsyn, tillträde, 
ingripanden och påföljder. 
 
Bestämmelser om byggsanktionsavgifter finns i Plan- och byggförordningen 
(SFS 2011:338) 
 
Byggnadsnämnden kan förelägga ägaren att inom en viss tid vidta rättelse. 
Om detta föreläggande inte följs kan rättelsen komma att göras genom 
byggnadsnämndens försorg på ägarens bekostnad, med biträde av 
kronofogdemyndigheten. 
 
Om en rättelse sker innan nämndens prövning, dvs. det olovligt utförda tas 
bort, tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs. 
 
Protokollsutdrag 
Britt Maria Söderberg + delgivning 
__________ 
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 Dnr MBN/B 2016–000038 

Mbn § 72 
 
Ovårdad fastighet, Syrholen 13:6 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Fastighetsägarna ska senast den 31 augusti 2016 inkomma med en 
tidsplan/tillvägagångssätt för att återställa fastigheten till ett vårdat 
skick. Om fastighetsägarna underlåter att göra detta kommer miljö- och 
byggnadsnämnden besluta om vitesföreläggande om 50 000 kronor 
(femtiotusen kronor). 

 
Ärendebeskrivning 
Fastigheten har under många år varit ovårdad och byggnadsverken förfallna. 
På senare tid har situationen på fastigheten blivit värre. 
Byggnadsförvaltningen har vid tillsynsbesök noterat och bedömt att 
fastigheten och dess byggnader är i ovårdat skick, fastigheten bedöms som 
en allmän säkerhetsrisk och en sanitär olägenhet. Huvudbyggnaden har 
mycket stora underhållsbrister. 
 
Räddningstjänstens brandinspektörer har med byggnadsnämnden besökt 
platsen då klagomål om brandrisk framförts. Innan räddningstjänstens besök 
på fastigheten hade det kommit till byggnadsförvaltningens kännedom att 
hemmagjorda solfångare vid flera tillfällen har orsakat bränder. 
 
Vid Räddningstjänsten tillsynsbesök konstaterades att det är tättbebyggt i 
Syrholen i sin helhet och att de flesta byggnader i byn då utgör en ökad risk 
för brandspridning. Under besöket tipsade brandinspektörerna 
fastighetsägarna att stänga av elektriciteten till byggnaden, då farligt dragna 
elkablar noterats, och att glas liggande på mark kan utgöra en brandrisk. 
Solfångarna som tidigare funnits på fastigheten ska enligt fastighetsägarna 
redan ha monterats bort. 
 
Vid nämndsammanträde 2016-05-18 fattades beslutet: 
”Fastighetsägarna ska snarast inkomma med en tidsplan/tillvägagångssätt 
för att återställa fastigheten till ett vårdat skick. Om fastighetsägarna 
underlåter att göra detta kommer miljö- och byggnadsnämnden besluta om 
vitesföreläggande”. 
 
Inget svar per post eller delgivningskvitto har inkommit till förvaltningen 
2016-06-13. Via telefon kontaktades en av fastighetsägarna. 

forts. 
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Mbn § 72 forts. 
 
Fastighetsägaren uppger då att de överlåtit fastigheten och att de inte har 
något med fastigheten längre att göra och att lagfart tecknats. 
Byggnadsnämnden har ännu ingen kännedom om vem som är ny 
fastighetsägare. 
 
Bifogad dokumentation: 
 Foton 
 Brev från fastighetsgrannar 

 
Motivering till framtida beslut 
En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall 
begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte 
uppkommer. 8 Kap. 15 § plan- och bygglagen (PBL).  Om ett byggnadsverk 
är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom 
skälig tid, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom vis tid riva 
byggnadsverket. 11 kap. 21§ plan- och bygglagen (PBL). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2016-06-08, två sidor. 
Konversation med fastighetsägarna. 
Platsbesök och fotografier. 
Skrivelse grannar. 
 
Lagrum 
11 kap. 21§ plan- och bygglagen (PBL). 
8 Kap. 15 § plan- och bygglagen (PBL). 
 
Upplysningar  
Överträdelser prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen, Tillsyn, tillträde, 
ingripanden och påföljder. 
 
Bestämmelser om byggsanktionsavgifter finns i Plan- och byggförordningen 
(SFS 2011:338). 
 
Byggnadsnämnden kan förelägga ägaren att inom en viss tid vidta rättelse. 
Om detta föreläggande inte följs kan rättelsen komma att göras genom 
byggnadsnämndens försorg på ägarens bekostnad, med biträde av 
kronofogdemyndigheten. 

forts. 
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Mbn § 72 forts. 
 
Om en rättelse sker innan nämndens prövning, dvs. det olovligt utförda tas 
bort, tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs. 
 
Protokollsutdrag 
X + besvärshänvisning + delgivning 
Fastighetsgrannar 
__________ 
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 Dnr MBN/B 2015–000150 

Mbn § 73 
 
Ovårdad fastighet, Nordanholen 17:15 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras för vidare utredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Fastigheten har tidigare varit under utredning för ovårdad tomt, då det under 
en längre tid stått flertalet äldre bilar på fastigheten. 2003 hade 
byggnadskontoret tillsyn och under åren har flera åtgärdsförelägganden och 
beslut om utdömande av vite fattats. Ärendet har överklagats i olika 
instanser tills slutligen 2011–12-21 då mark- och miljödomstolen upphävde 
miljö- och byggnadsnämndens beslut, och yrkade på att fastighetsägaren 
hade rätt att ha fordonen på sin fastighet. Nu har byggnadskontoret fått nya 
klagomål på fastigheten, ett tillsynsbesök gjordes i slutet av maj 2016. Där 
konstaterades att det fortfarande är många äldre bilar, vagnar och skrot på 
fastigheten. 
 
Bifogad dokumentation:  
 Foton från tidigare ärende med beslut 
 Foton från tillsynsbesöket maj 2016 
 Karta 

 
Motivering till beslut 
En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall 
begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte 
uppkommer. 8 Kap. 15 § plan- och bygglagen (PBL). Om ett byggnadsverk 
är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom 
skälig tid, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom vis tid riva 
byggnadsverket. 11 kap. 21§ plan- och bygglagen (PBL). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande miljö- och byggnadsförvaltningen, 2016-06-14, två sidor. 
Fastighetskarta. 
Platsbesök och fotografier. 
 
 
 

forts. 
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Mbn § 73 forts. 
 
Lagrum 
11 kap. 21§ plan- och bygglagen (PBL). 
8 Kap. 15 § plan- och bygglagen (PBL). 
 
Upplysningar  
Överträdelser prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen, Tillsyn, tillträde, 
ingripanden och påföljder. 
  
Bestämmelser om byggsanktionsavgifter finns i Plan- och byggförordningen 
(SFS 2011:338). 
 
Byggnadsnämnden kan förelägga ägaren att inom en viss tid vidta rättelse. 
Om detta föreläggande inte följs kan rättelsen komma att göras genom 
byggnadsnämndens försorg på ägarens bekostnad, med biträde av 
kronofogdemyndigheten. 
 
Om en rättelse sker innan nämndens prövning, dvs. det olovligt utförda tas 
bort, tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs. 
 
Protokollsutdrag 
Miljö- och byggförvaltningen 
X 
Klagande 
__________ 
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 Dnr MBN/B 2015-0071/23 

Mbn § 74 
 
Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Syrholen 
19:10, vid Flosjön 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja sökt bygglov inklusive startbesked, under förutsättning att 
grannehörande tiden utgått och ingen erinran inkommit. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Tomas Fredén (S) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Tomas Fredén, Flosjövägen 22, 785 44 Dala-Floda, ansöker om bygglov för 
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Syrholen 19:10. Beviljad 
strandskyddsdispens finns i ärendet och tomtplatsavgränsningen utgörs av 
fastighetsgräns. Fastigheten ligger inom föreslaget LIS-område för Flosjön. 
 
Byggnadsverket är en enplans stuga av enklare typ på 62,5 kvm. 
Takbeläggning är tänkt att utföras med tegelliknande betongpannor. 
Färgsättning av fasad utförs i faluröd samt med detaljer i vitt och dalablått. 
 
Fastigheten kommer anslutas till befintligt sommarvattennät. Endast enklare 
disk kommer att förekomma som infiltreras ytligt. Torrtoaletten utgörs av 
utbyteskärl som lämnas vid ÅV–centralen i Dala-Floda. 
 
Fastigheten ligger inom utpekat vattenskyddsområde för Sandviken 
vattentäkt. Sandvika vattentäkt fungerar som reservvattentäkt för Sångåns 
vattentäkt. Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet berör främst 
avledning av avloppsvatten och energianläggningar. 
 
Bygglov delegerades till byggnadsinspektör 17 juni 2015 § 53, 
Länsstyrelsen Dalarna upphäver byggnadsinspektörens beslut del.nr 
2015–000185. Se länsstyrelsens beslut. 
 
Eftersom fastighetsgränserna i Sandviken är oklara har sökande beställt en 
nybyggnadskarta där man mätt och tilltagit marginal för att inte komma nära 
fastighetsgränsen. Den östra gränsen är fastighetsägarna överens om och har 
 

forts. 
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Mbn § 74 forts 
 
använts som utgångsläge, med detta tillvägagångssätt har man säkerställt att 
inte byggnationen kommer att hamna för nära oklar fastighetsgräns. 
 
Motivering till beslut 
Den östra gränsen är fastighetsägarna överens om och har använts som 
utgångsläge för placering av byggnaden, med detta tillvägagångssätt har 
man säkerställt att inte byggnationen kommer att hamna för nära oklar 
fastighetsgräns. 
 
En dialog har pågått med länsstyrelsen om bildandet av naturreservat i samband 
med omarronderingen av mark i Dala-Floda. 
Tre områden har diskuterats, men Sandvikens fäbodar utgör inte ett av dessa områden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2016-06-14, tre sidor. 
Nybyggnadskarta för Gagnef Syrholen 19:10, daterad 2016-06-15. 
Beslut länsstyrelsen, 2015-09-22, dnr 403-8915-2015, tre sidor. 
Delegationsbeslut miljö- och byggförvaltningen, 2015-08-11, del.nr 2015-000185, två sidor. 
Beslut miljö- och byggnadsnämnden, 150617, § 53, tre sidor. 
 
Händelser 
Skrivelse tillägg/ändring, daterad 2015-08-04. 
Situationsplan med ändring daterad 2015-08-04. 
Delegations beslut del.nr 2015–000185. 
Överklagan rågrannar daterad 2015-08-27. 
Länsstyrelsens beslut daterad 2015-09-22 med bilagor. 
Yttranden från fastighetsgrannar. 
Remiss utskick 1: 
Gränslinjen som finns mellan fastigheterna Syrholen 19:10 och 
Syrholen 15:20 är ej fastställd. 
Förslag till bildande av naturreservat för Sandvikens fäbod i 
Gagnefs Kommun (Erinran fastighetsgranne X 2015-06-14). 
Remiss utskick 2 
Erinran fastighetsgranne X, 2015-12-08. 
Erinran fastighetsgranne X hänvisar till X 
erinran, 2015-12-14. 
Erinran fastighetsgranne X, 2015-12-15. 
 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-22 17 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
  

Mbn § 74 forts. 
 
Ärendets beredning 
Dala vatten och avfall AB har hörts i tidigare strandskyddsärende  
Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 
Grannar har hörts i ärendet. 
Tekniskt samråd har utförts och kontrollplanen har fastställts. 
 
Bedömning 
Bygglov bör kunna beviljas. 
 
Lagrum 
PBL 2014:900 9 kap. 31 § 
PBL 2014:900 10 kap. 23 § 
 
Upplysningar 
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och 
avslutats inom 5 år från bygglovdatum. 
 
Protokollsutdrag 
Tomas Fredén + besvärshänvisning 
X + besvärshänvisning + delgivningskvitto 
X + besvärshänvisning + delgivningskvitto 
X + besvärshänvisning + delgivningskvitto 
__________ 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-22 18 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
 Dnr MBN/B 2016-0132/23 

Mbn § 75 
 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och 
Attefallshus på fastigheten Forsgärdet 13:11, vid Dammsjön 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av rödfärgad linje på kartan. 
 
Ärendebeskrivning 
Mårten Hjärtenfalk, Blasieholmsgatan 6, 111 48 Stockholm, ansöker om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och Attefallshus på 
fastigheten Forsgärdet 13:11. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 
 
Fastigheten Forsgärdet 13:11 ligger vid Dammsjöns västra sida och gränsar 
åt öst och norr Björbo 22:10 som består av skogsmark, åt väst mot en 
mindre grusväg och åt syd mot Tallriset 12:18. I närheten finns ett par 
bebyggda och ianspråktagna fastigheter. På fastigheten Forsgärdet 13:11 
står idag en huvudbyggnad och ett förråd. Huvudbyggnaden är tänkt att 
rivas för att ersättas med ny. Förrådet skall fungera som förråd tills 
huvudbyggnaden samt Attefallshuset är färdigställda, sedan skall även 
denna rivas. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan, och ligger inte inom sammanhållen 
bebyggelse, vattenskyddsområde, riskområde för radon eller skadegörelse 
av fornminnen. Avståndet från den tilltänkta nybyggnaden till strandkanten 
är ca 58 meter. 
 
Ärendets beredning 
Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 
 
Bedömning 
Strandskyddsdispens bör kunna beviljas.  
 
 
 
 
 
 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-22 19 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
  

Mbn § 75 forts. 
 
Särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 miljöbalken 
Sökanden har angett som särskilt skäl att 

1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 

 
Motivering till beslut 
Fastigheten Forsgärdet 13:11 är väl ianspråktagen och nybyggnationen 
anses inte störa omgivningen eller allmänheten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2016-06-13, två sidor. 
Situationsplan för fastigheten Utby 4:31 med tomtplatsavgränsning. 
Sökandes motivering. 
Fotografier. 
 
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 

Totalt   1680 kronor  
 
Fakturan översändes separat. 
 
Protokollsutdrag 
Mårten Hjärtenfalk + besvärshänvisning 
Länsstyrelsen 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-22 20 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
 Dnr MBN/B 2016-0109/23 

Mbn § 76 
 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med bostads- 
och arbetsdel på fastigheten Skogen 29:4 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med bostads- 
och arbetsdel på fastigheten Skogen 29:4. 

 
Ärendebeskrivning 
Simon Johnston AB, Kullergattu 12, 785 91 Gagnef, ansöker om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med bostads- och arbetsdel 
på fastigheten Skogen 29:4. Total byggnadsarea är 150 m2 som ska 
användas till de olika ändamålen med en fördelning på 50/50. 
 
Ärendet innebär en nybyggnation av enbostadshus delat i två delar. En för 
boende och en för arbetslokal. Enligt detaljplanen 2004-01-02 är området 
avsett för ”Bostäder inklusive mindre verksamheter som inte är störande för 
omgivningen”. Fastigheten Skogen 29:4 har en byggrätt på 20 % vilket 
motsvarar ca 210m2 och får ha en huvudbyggnad med maximalt två 
lägenheter. Fastigheten gränsar åt sydväst mot en väg, åt sydost mot 
Skogen 23:2, åt nordost mot Skogen 4:46 och Skogen 24:1 och åt nordväst 
mot Skogen 29:3 som alla är bebyggda fastigheter. 
 
Erinran har nu inkommit, och sökande har svarat med en skriftlig 
redogörelse om verksamheten och hur den kan tänkas påverka området. 
 
Ärendets beredning 
Byggförvaltningen har besökt platsen. 
 
Bedömning 
Öppet för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2016-06-13, två sidor. 
Situationsplan. 
Erinran (sex st.). 
Redogörelse för verksamheten. 
 
 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-22 21 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
  

Mbn § 76 forts. 
 
Lagrum 
PBL (2010:900) 8 kap. 9 §, 2 kap. 5 §. 
 
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 3560 kronor 
Totalt  3560 kronor 
 
Fakturan översändes separat. 
 
Protokollsutdrag 
Simon Johnston + besvärshänvisning 
Klagande + besvärshänvisning 
Lantmäteriet 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-22 22 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
 Dnr MBN/B 2016-135/23 

Mbn § 77 
 
Byggnadslov för nybyggnad av ridhus på fastigheten Heden 2:68 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Delegera till byggnadsinspektör, plan- och byggnadsingenjör eller 
stadsarkitekt att bevilja sökt bygglov då fullständiga handlingar inkommit. 

 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen i Gagnefs kommun ansöker om byggnadslov för 
nybyggnad av ridhus på fastigheten Heden 2:68. Fastigheten Heden 2:68 ligger 
sydöst om Mockfjärds träindustri. Området omfattas av detaljplan 1988-07-30 
och för den del av fastigheten som är tänkt att bebyggas är ändamål 
”ridanläggning”. 
 
Ärendets beredning 
Miljö- och byggförvaltningen ska besöka platsen. 
 
Bedömning 
Bygglov bör kunna beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2016-06-13, två sidor. 
Situationsplan för fastigheten. 
Plan- och fasadritningar. 
Fotografier. 
 
Lagrum 
PBL 2014:900 9 kap. 30 §  
PBL 2014:900 10 kap. 14 § 
PBL 2014:900 10 kap. 9 § 
 
Protokollsutdrag 
Tekniska förvaltningen + besvärshänvisning 
__________ 

 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-22 23 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
 Dnr MBN/B 2016-113/23 

Mbn § 78 
 
Byggnadslov för nybyggnad av förskola på fastigheten Bäsna 122:1 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten Bäsna 122:1 beviljas 
efter att grannhörandetiden löpt ut och under förutsättning att inga 
erinringar inkommit. 

2. Tekniskt samråd skall hållas. 
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommuns Tekniska förvaltning, ansöker om byggnadslov för 
nybyggnad av förskola på fastigheten Bäsna 122:1. 
Fastigheten Bäsna 122:1 ligger i Bäsnas sydvästra del. Fastigheten gränsar 
åt norr och väst mot Bäsna 34:12 och Bäsna 24:18, åt öst mot Bäsna 45:8 
och en väg, och åt syd mot Bäsna 21:21. 
 
Området omfattas inte av detaljplan, högriskområde för radon, 
vattenskyddsområde eller skadegörelse av fornminnen, men ligger inom 
sammanhållen bebyggelse. 
 
Ärendets beredning 
Miljö- och byggförvaltningen ska besöka platsen. 
 
Bedömning 
Bygglov bör kunna beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2016-06-13, två sidor. 
Situationsplan för fastigheten. 
Plan- och fasadritningar. 
Fotografier. 
 
Lagrum 
PBL 2014:900 9 kap. 30 §  
PBL 2014:900 10 kap. 14 § 
PBL 2014:900 10 kap. 9 § 
 
 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-22 24 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
  

Mbn § 78 forts. 
 
Tekniskt samråd 
Efter genomgång av inlämnade handlingar har miljö- och 
byggnadsnämnden bedömt att tekniskt samråd ska ske i detta ärende. 
Sökanden 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. 
 
Slutbesked 
Innan slutbesked kan utfärdas skall trafiklösningen för avlämning och 
upphämtning utredas och redovisas. 
 
Avgift 
Bygglov 18512 kronor 

Totalt 18512   kronor 

 

Fakturan översändes separat. 
 
Protokollsutdrag 
Tekniska förvaltningen + besvärshänvisning 
__________ 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-22 25 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
 Dnr MBN/B 2016-000154/23 

Mbn § 79 
 
Strandskyddsdispens för anordning av parkering vid ett mindre 
vattendrag på fastigheten Gröntuv 39:7 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens för den tilltänkta åtgärden beviljas. 
 
Ärendebeskrivning 
Per-Erik Jansson, Rågetsvägen 45, 722 42 Västerås, ansöker om 
strandskyddsdispens för en parkering på ca 12x8m på fastigheten Gröntuv 
39:7. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 
 
Fastigheten Gröntuv 39:7 ligger i byn Gröntuv söder om Gagnef. I nordöst 
och i ytterkant av fastigheten är en mindre bäck belägen. Fastigheten är väl 
ianspråktagen av byggnader och delas av genom att byvägen går rakt 
igenom fastigheten. På den delen av fastigheten som parkering tänkt 
anordnas har nyligen en byggnad rivits. 
 
Parkeringen ska utgöras av ett bärlager av grus och en stock för markering. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan och men ligger inom sammanhållen 
bebyggelse. Avståndet från den tilltänkta parkeringen till strandkanten är ca 
40 meter, parkeringen ska ligga i direkt anslutning till väg. 
 
Ärendets beredning 
Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 
 
Bedömning 
Strandskyddsdispens bör kunna beviljas.  
 
Särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 miljöbalken 
Sökanden har angett som särskilt skäl att 

1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 

 
Motivering till beslut 
Fastigheten Gröntuv 39:7 är väl ianspråktagen och tillbyggnaden anses inte 
störa omgivningen eller allmänheten. 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-22 26 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
  

Mbn § 79 forts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2016-06-14, två sidor. 
Situationsplan för fastigheten. 
Fotografier. 
Sektion för utjämning av parkering. 
 
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 

Totalt   1680 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 
 
Protokollsutdrag 
Per-Erik Jansson + besvärshänvisning 
Länsstyrelsen 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-22 27 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
 Dnr MBN/2016-000088 

Mbn § 80 
 
X överskridande av gränsvärde 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna ärendet för 
utredning hos åklagare. 

 
Ärendebeskrivning 
En granskning har utförts av miljörapporter för X, där X är 
verksamhetsutövare. Resultatet av granskningen visar att gränsvärdet för 
Biokemisk syreförbrukning (BOD) överskridits för åren 2014 och 2015. 
 
Gällande förordning  
Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse 
SNFS 1994:7 MS:75. 
 
Kraven enligt SNFS 1994:7 är på 15 mg O2/l som gränsvärde. 
Gränsvärde är ett värde som aldrig får överskridas. 
 
3§ i förordningen anges att avloppsvatten från tätbebyggelse som uppsamlas 
i ledningsnät skall före utsläpp undergå sekundär rening eller motsvarande 
rening. 
 

- Senast den 31 december 2005 i fråga om utsläpp till sötvatten eller 
flodmynningar, om utsläppen härrör från tätbebyggelse med mellan 
2000 och 10 000 pe. 

 
X uppmanades att utföra beräkningar enligt de tre sätt som anges i 
förordningen. Resultatet framgår av tabell nedan. Kravet på reducering av 
biologiska syreförbrukande ämnen uppfylls inte i något av beräkningssätten. 
 
 
 
 
 
 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-22 28 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
 

Mbn § 80 forts. 
 
 
Krav enl. SNFS 1994:7  2014  2015 

<15 mg BOD7/l som årsmedelvärde  18 mg BOD7/l 

(Uppfyller ej kravet) 

19 mg BOD7/l 

(Uppfyller ej kravet) 

>30 mg BOD7/l vid max tre provtagningstillfällen *  5 ggr >30 mg BOD7 

(Uppfyller ej kravet) 

6 ggr >30 mg BOD7 

(Uppfyller ej kravet) 

<70 % BOD‐reduktion vid max två 

provtagningstillfällen** 

5 ggr <70 % reduktion 

(Uppfyller ej kravet) 

6 ggr <70 % reduktion 

(Uppfyller ej kravet) 

*Enligt bilaga 2 till SNFS 1994:7 då det tas 24 prover på utgående vatten per år 

**Enligt bilaga 2 till SNFS 1994:7 då det tas 12 prover på inkommande vatten per år 

 
Förberedelser för att komma till rätta med svårigheterna att klara 
gränsvärdet för reduktion av biologiskt syreförbrukande ämnen. 
Miljöförvaltningen deltog i ett samrådsmöte 2016-05-09 med X och 
länsstyrelsen. Utbyggnad av reningsverket med ett biosteg diskuterades. 
Tidplanen för byggnation av biosteget är projektering, söka tillstånd under 
oktober 2016. Upphandling under hösten 2016 och våren 2017. Planen är att ha 
en färdig anläggning under vinter/våren 2017/2018. 
 
Övriga upplysningar 
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 
Biokemisk syreförbrukning, BOD, är en parameter vid bedömning av 
vattens renhet. BOD är mängden (i vatten löst) syre som förbrukas vid 
biologisk nedbrytning av de organiska ämnena i ett vattenprov. Biokemisk 
syreförbrukning anges i milligram syrgas per liter och utgör ett ungefärligt 
mått på förekomst av organiska föroreningar och bakterier. 
Rent vatten har BOD 0, medan avloppsvatten kan ha värden på flera hundra 
milligram per liter. BOD7 anger den mängd syre som förbrukas under 7 dygn. 
 
 
 
 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-22 29 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
  

Mbn § 80 forts. 
 
Lagrum  
Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. 
SNFS 1994:7 MS:75. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2016-06-07, tre sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Miljö- och byggförvaltningen. 
Åklagarmyndigheten, Nationella åklagaravdelningen, Riksenheten för 
miljö- och arbetsmiljömål. 
__________ 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-22 30 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
 Dnr se rapportlista 

Mbn § 81 
 
Rapporter 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 

1. Lantmäteriet - underrättelse 

Underlag 
Lantmäteriet, underrättelse, nr 15-20, 2016-05-11—2016-06-14, en sida. 
 

2. Miljöinspektörernas information om verksamheten 

1. RP-bil i Björbo  

Ärendebeskrivning 
Klagomål om otillåten miljöverksamhet har inkommit till miljö- och 
byggförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsinspektören har lämnat en 
anmälan till åklagare om detta. 

 
Dnr: MBN/2016-000144 

2. Fastigheten Säl 6:7, enskilt avlopp 

Ärendebeskrivning 
Överklagande av miljö- och byggnadsnämnden i Gagnefs kommun 
beslut den 21 augusti 2015 om avloppsanläggning på fastigheten Säl 6:7.   
Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen återförvisar ärendet till miljö- och 
byggnadsnämnden i Gagnefs kommun för ny handläggning.  

Underlag 
Länsstyrelsen, beslut 2016-05-25, dnr 505-9863-2015, tre sidor. 

 
Dnr: MBN/2010-000466 
 
 
 
 
 
 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-22 31 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
  

Mbn § 81 forts. 
 

3. Hellkvists Grus AB  

Ärendebeskrivning 
Nämnden har förelagt Hellkvists Grus AB om asfaltering och dammbindning, 
detta för att motverka problemen hos närboende vid uttransporter från 
täktverksamhet. Vägen är nu asfalterad och dammbindning sker. Kraven i 
föreläggandet är nu uppfyllda. 

Dnr: MBN/2015-000246, DB 2016-36 
 
4. Nationell kontrollkonferens 2016  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Helena Hamvall informerar om att 
miljöinspektörerna deltagit på Nationell kontrollkonferens 2016. 
 
5. Festivalen Skanka loss 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Helena Hamvall planerar att besöka 
festivalen Skanka loss för att göra livsmedelskontroller. 
 

3. Fastigheten Björka 8:28, ovårdad tomt verksamheten 
 

Ärendebeskrivning 
Plan- och byggingenjören och byggnadsinspektören informerar om en 
ovårdad tomt på fastigheten Björka 8:28. Fastigheten är städad och frågan 
gäller om byggnaden kan brännas ned. Miljökontoret gör bedömningen att 
huset kan brännas ned utifrån husets skick och att det till största delen består 
av trä. Räddningstjänsten Dala Mitt har gjort en inspektion på plats. Dala 
Mitts bedömning är att eldning av huset kan utföras som övningsobjekt, 
eldningen ska ske vintertid på snötäckt mark. 
 
Underlag 
Skrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2016-05-23, en sida. 
 
Dnr: MBN/ B2016-000052 och MBN/2013-000451 
 
 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
  

Mbn § 81 forts. 
 

4. ”Bergkvistska tomten” 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden och förvaltningschefen informerar om hanteringen av ärendet.  

 

5. Studiebesök  

Ärendebeskrivning 
Nämndens ledamöter och förvaltningens personal besökte aktuella plan-, 
bygg- och miljöärenden innan dagens sammanträde. 

 

6. Ordföranden tackar miljö- och byggnadsnämnden och förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande tackar ledamöterna och 
tjänstemännen för den gångna våren och önskar alla en trevlig sommar. 
 
Protokollsutdrag 
Mbn sekreterare 
__________ 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

  

Mbn § 82 
 
Anmälan 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 miljö- och 
byggnadsnämndens 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. 
 
Delegationsbeslut enligt Miljöbalken och följdlagstiftning, samt 
livsmedelslagstiftning: 
Beslut DB 2016-45 till 2016-51. 
 
Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen:  
Beslut B2016-000102 till B2016-000157. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-06-15, en sida. 
Delegationslista miljö, 2016-05-10--2016-06-13, två sidor. 
Delegationslista bygg, 2016-05-03--2016-06-14, 16 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 

 
 


