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Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-15.45 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Tomas Fredén (S) ordförande 

Ingvar Hagberg (S) 

Curt Svärd (KOSA) 

Owe Thorssell (MP) 

Sofia Lorentzon (C) 

Jan Wallin (M) 

Göran Strandberg (L) 
 

Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Birgitta Johanson, förvaltningschef/stadsarkitekt 

Eric Larsson, plan- och byggingenjör 

Hampus Åkerman, byggnadsinspektör 
 

Justering 

Justerare 

Jan Wallin (M) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-05-10, kl. 16.00 § 50 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Tomas Fréden (S) 

 
Justerare 

 

 ________________________________  

Jan Wallin (M) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnden  2017-05-10 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§ 50 2017-05-10 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-06-01 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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 Dnr MBN/B2017-094/23 

Mbn § 50 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation på 
fastigheten Lindan 20:2 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av anläggningens yta på marken. 

3. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Teknik AB, Box 234, 793 25 Leksand, ansöker om 

strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation på fastigheten Lindan 

20:2. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Lindan 20:2 är idag detaljplanerad för bostadsbebyggelse. Del 

av detaljplanen är nu under omprövning och aktuellt område avses utgöra 

del av ett planerat framtida industriområde vid Himmelslätta. Pumpstationen 

föreslås placeras inom föreslaget E1-område i utkanten av befintlig 

jordbruksmark med närhet till E16 och en bäck. Bäckfåran är belägen i en 

ravin som leder vidare under E16 till Västerdalälven. Från E16 leder en 

brukningsväg fram till platsen för den planerade pumpstationen. 

 

Avståndet från den tilltänkta pumpstationen till strandkanten är ca 30 meter. 

 

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 

5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan ske utanför området. 

 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 50 forts. 

 

Motivering till beslut 

Skäl nummer 5 anses stämma. 

Allmänhetens tillgänglighet försämras inte. Föreslagen byggnation innebär 

ingen betydande försämring för växt- och djurlivet på platsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-05-03, två sidor. 

Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Lindan 20:2 och Bromsarvet 

3:3 samt förstorad del av denna karta som fungerar som situationsplan. 

Översiktliga karta 

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. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Teknik AB + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 
__________ 

 


