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Miljö- och byggnadsnämnden 2016 
 
 
2016-03-09 

 

§ 1 Föregående protokoll 

§ 2 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 3 Bokslut 2015-12-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 4 Behovsbeskrivning inför budgetarbetet 2017 

§ 5 Upphävande av detaljplan ”Larséns väg, Ö. Tjärna, Gagnefs 

   kommun, Kopparbergs län” laga kraft vunnen 1990-08-07 

§ 6 Ändring av befintlig detaljplan Gagnef Heden 2:40 

§ 7 Detaljplan för del av Björbo 26:12 (skolfastigheten) 

§ 8 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 9 Inrättande av permanent ställplats för större fordon, Moje 34:12 

§ 10 Ovårdad fastighet, Bröttjärna 8:19 

§ 11 Ovårdad fastighet, olovligt byggande och förfallen 

  huvudbyggnad på fastigheten Björka 8:28 

§ 12 Strandskyddsdispens för befintligt aktivitetsdäck på 

  fastigheten Österfors 2:22, vid Österdalälven 

§ 13 Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på 

  fastigheten Östtjärna 8:5, vid Edstjärnen 

§ 14 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på 

  fastigheten Mjälgen 4:39, vid Bästen 

§ 15 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 

  fastigheten Gröntuv 1:20, vid Gimmen 

§ 16 Byggnadslov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  

  Gröntuv 55:30 

§ 17 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och på 

  fastigheten Sälje 12:2 

§ 18 Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på 

  fastigheten Syrholen 12:5, vid Västerdalälven 

§ 19 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 

  fastigheten Syrholen 14:15, vid Flosjön 

§ 20 Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten 

  Floda Kyrkby 8:25, vid Flosjön 

§ 21 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

  Syrholen s:13,vid Närsen 

§ 22 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus och på fastigheten  

  Syrholen 14:16 

§ 23 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 

  Djurmo 9:13, vid Gimmen 

§ 24 Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 

§ 25 Uppföljning och revidering av tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd 

   2015-2017 

§ 26 Uppföljning av internkontrollplanen 2015 

§ 27 Intern kontrollplan 2016 



§ 28 Motion om att fortsätta att underlätta för företagande i 

  Gagnefs kommun 

§ 29 Mål och verksamhetsplan 2016 

§ 30 Rapporter 

§ 31 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2016-04-13 

 

§ 32 Föregående protokoll 

§ 33 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 34 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 35 Prognos 2016-03-31 

§ 36 Granskning av detaljplan för del av Björbo 26:12 (skolfastigheten) 

§ 37 Ovårdad fastighet och förfallen huvudbyggnad på fastigheten 

  Syrholen 11:29 

§ 38 Bygglov för HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn på fastigheten 

  Floda kyrkby 8:46 

§ 39 Strandskyddsdispens för nybyggnad av båthus på fastigheten Sifferbo 7:20, 

  vid Dalälven 

§ 40 Strandskyddsdispens för nybyggnad av samlingslokal/förråd för Mockfjärds 

   atletklubb på fastigheten Heden 2:76, vid Dalälven 

§ 41 Strandskyddsdispens för nybyggnad av förskola på fastigheten Bäsna 122:1, 

  vid bäck 

§ 42 Byggnadslov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Gröntuv 1:20 

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

§ 44 Upphävande av beviljad strandskyddsdispens samt prövning av ny 

  strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten Floda Kyrkby 

  8:25, vid Flosjön 

§ 45 Upphävande av beviljad strandskyddsdispens samt prövning av ny 

  strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

  Gröntuv 55:30 

§ 46 Rapporter 

§ 47 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2016-05-18 

 

§ 48 Föregående protokoll 

§ 49 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 50 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 51 Konsekvensbeskrivning inför budgeten 2017 

§ 52 Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 53 Antagande av detaljplan för del av Björbo 26:12 

§ 54 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

  Nordanholen 21:1, vid Tansen 

§ 55 Framförd erinran angående utsikt och lönn på fastigheten Säl 3:19 

§ 56 Ovårdad fastighet, Syrholen 13:6 

§ 57 Ovårdad fastighet, Bröttjärna 8:19 

§ 58 Tillbyggnad av veranda på fastigheten Sifferbo 8:35, avvikelse från detaljplan 

§ 59 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 

  Bäsna 56:14 

§ 60 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Mjälgen 6:15, avvikelse från 

  detaljplan 

§ 61 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med bostads- och arbetsdel 

  på fastigheten Skogen 29:4 



§ 62 Miljösanktionsavgift, X 

§ 63 Ändrad taxebilaga 1 till Taxa enligt miljöbalken 

§ 64 Rapporter 

§ 65 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2016-06-22 

 

§ 66 Föregående protokoll 

§ 67 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 68 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 69 Prognos 2016-05-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 70 Inrättande av naturreservatet Storhälla 

§ 71 Ovårdad fastighet, Moje 34:12 

§ 72 Ovårdad fastighet, Syrholen 13:6 

§ 73 Ovårdad fastighet, Nordanholen 17:15 

§ 74 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Syrholen 19:10, 

vid Flosjön 

§ 75 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och Attefallshus på 

fastigheten Forsgärdet 13:11, vid Dammsjön 

§ 76 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med bostads- och 

arbetsdel på fastigheten Skogen 29:4 

§ 77 Byggnadslov för nybyggnad av ridhus på fastigheten Heden 2:68 

§ 78 Byggnadslov för nybyggnad av förskola på fastigheten Bäsna 122:1 

§ 79 Strandskyddsdispens för anordning av parkering vid ett mindre vattendrag 

på fastigheten Gröntuv 39:7 

§ 80 X överskridande av gränsvärde 

§ 81 Rapporter 

§ 82 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2016-09-07 

 

§ 83 Föregående protokoll 

§ 84 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 85 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 86 Budgetuppföljningsprognos 2016-07-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 87 Strandskyddsdispens för nybyggnad av skärmtak och uthus, samt tillbyggnad av skärmtak 

och carport på fastigheten 

  Björka 17:3, vid bäck 

§ 88 Strandskyddsdispens för nybyggnad av attefallshus på fastigheten Handbacken 9:11, vid 

Orsen 

§ 89 Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd på fastigheten Lindbyn 3:18, vid Dalälven 

§ 90 Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Syrholen 15:5, 

vid Flosjön 

§ 91 Strandskyddsdispens för anordning av parkering vid ett mindre vattendrag på fastigheten 

Gröntuv 39:7 

§ 92 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Nordbäck 9:11, vid 

Österdalälven 

§ 93 Strandskyddsdispens för nybyggnad av attefallshus på fastigheten Gröntuv 43:6, vid 

Gimmen 

§ 94 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tjärna 30:25 

§ 95 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Myrholen 18:3 

§ 96 Ovårdad fastighet, Syrholen 13:6 

§ 97 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Gagnefsbyn 3:10  

§ 98 Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Bäsna 56:14 



§ 99 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Säl 3:19 

§ 100 Bygglov för nybyggnad av garage och förråd på fastigheten Österfors 7:51 

§ 101 Strandskyddsdispens för nybyggnad av överbyggnad till pumpstation på fastigheten 

Överbacka 2:6, vid Gallsjön 

§ 102 Tillbyggnad av veranda på fastigheten Högsveden 5:32, avvikelse från detaljplan 

§ 103 Uppförande av bullerskyddsskärm på fastigheten Skogen 8:46, avvikelse från detaljplan 

§ 104 Medborgarförslag om interimskydda Sifferbo s:129 med akut avverkningshot i yngeltid 

§ 105 Motion om att Gagnef behöver en ordentlig miljöplan 

§ 106 Motion om respekt för kommunstyrelsens beslut 

§ 107 Nybyggnadskarta som grund för situationsplaner vid bygglovshantering 

§ 108 Rapporter 

§ 109 Anmälan av delegationsbeslut 

 

 

2016-10-05 

 

§ 110 Föregående protokoll 

§ 111 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 112 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 113 Prognos 2016-09-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 114 Ovårdad fastighet och förfallen huvudbyggnad på fastigheten Syrholen 11:29 

§ 115 Uppföljning av åtgärdsföreläggande av ovårdad fastighet Djurås 20:18 

§ 116 Ovårdad fastighet, Nordanholen 17:15 

§ 117 Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu och dusch på fastigheten Björbo S:54, vid 

Tyren 

§ 118 Strandskyddsdispens för nybyggnad av pegelbrunn på fastigheten Moje 26:23, vid 

Dalälven 

§ 119 Rapporter 

§ 120 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2016-11-09 

 

§ 121 Föregående protokoll 

§ 122 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 123 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 124 Budgetuppföljningsprognos 2016-10-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 125 Detaljplan för Floda kyrkby 4:4 m.fl. (Nordost om Paviljongvägen) samt upphävande 

av del av Dala Floda Kyrkby (Strandbacken) 

§ 126 Strandskyddsdispens för nybyggnad carport och vedbod på fastigheten Björbo 44:9 

§ 127 Olovlig byggnad inom strandskyddat område på fastigheten Djurås 15:3 

§ 128 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Nordbäck 9:11 

§ 129 Bygglov för nybyggnation av stall på fastigheten Holsåker 20:12 

§ 130 Uppställning av husvagn på fastigheten Lindbyn 2:26 

§ 131 Om- och tillbyggnad av garage på fastigheten Tjärna 31:22, avvikelse från detaljplan 

§ 132 Skyltlov på fastigheten Djurmo 1:8 

§ 133 Ovårdad fastighet, Syrholen 13:6 

§ 134 Medborgarförslag om att miljömärka Gagnef kommuns skogar 

§ 135 Motion om att Gagnef behöver en ordentlig miljöplan 

§ 136 Miljöpris 2016 

§ 137 Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider 2017 

§ 138 Rapporter 

§ 139 Anmälan av delegationsbeslut 

 

 



2016-12-14 

 

§ 140 Remiss från länsstyrelsen, dnr 511-6413-2011, av beslut inför bildande 

av naturreservatet Skärklacken i Gagnefs kommun 

§ 141 Föregående protokoll 

§ 142 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 143 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 144 Detaljbudget 2017 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 145 Begäran om planuppdrag för del av fastigheten Mjälgen 22:1, skifte 4 

§ 146 Strandskyddsdispens för återuppbyggnad av ekonomibyggnad på fastigheten 

  Östtjärna 2:5 

§ 147 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Högberget 10:6 

§ 148 Bygglov för nybyggnad av materialfack med tak på fastigheten Floda kyrkby 25:2 

§ 149 Uppföljning av olovligt byggande på fastigheten Säl 13:23 

§ 150 Rivning och uppbyggande av lada utan lov samt klagomål miljöstörning på 

  fastigheten Djurås 19:4 

§ 151 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Hovänget 2:11 

§ 152 Föreläggande om att utföra saneringsåtgärder och inkomma med saneringsanmälan, 

Syrholen 9:8 

§ 153 Medborgarförslag om frivilligskydd av Sifferbo S:129 

§ 154 Utdelning av miljöpris 2016 

§ 155 Rapporter 

§ 156 Anmälan av delegationsbeslut 

 

 

 


