
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-05-10 1 (43) 

 
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, §§ 51-70 

Hampus Åkerman, byggnadsinspektör, §§ 51-70 

Helena Hamvall, miljöinspektör, del av § 72 
 

Justering 

Justerare 

Jan Wallin (M) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-05-16, kl. 16.30 §§ 51-74 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Tomas Fredén (S) 

 
Justerare 

 

 ________________________________  

Jan Wallin (M)  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnden  2017-05-10 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 51-74 2017-05-16 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-06-07 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Mbn § 51 

 

Föregående protokoll 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

För att förbättra kontrollen av ärendegången för 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 § 52 

 

Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från miljö- och 

byggnadsnämndens ärendebalanslista. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har gått igenom miljö- och 

byggnadsnämndens ärendebalanslista inför sammanträdet. Nedanstående 

uppdrag är slutförda och kan därmed avslutas: 

 

Datum / § Ärenderubrik 

Mbn 160907 § 99 

MBN/B2016-00073/23 

 

 

Bygglov för tillbyggnad av 

fritidshus på fastigheten Säl 3:19 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen 2017-04-26, en sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2017-04-26, fyra sidor.  

 

Protokollsutdrag 

Mbn sekreterare 
__________ 
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 Dnr MBN/2017-000048/40 

Mbn § 53 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från miljö- och byggförvaltningens verksamhet, 

innehållande: 

• Miljö 

• Bygglov 

• Kulturmiljövård 

• Planering 

• Övrigt 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, april 2017, en sida. 
__________ 
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 Dnr MBN/2017-000067/40 

Mbn § 54 

 

Prognos 2017-03-31 Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga Prognos 2017-03-31 Miljö- och byggnadsnämnden till 

handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar på ett resultat för helåret som följer budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-04-06, en sida 

Prognos 2017-03-31 Miljö och byggnadsnämnden, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom E.M. + handling 
__________ 

Förvaltningen + handling 
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 Dnr MBN/2017-000067/40 

Mbn § 55 

 

Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Miljö- och 
byggnadsnämnden  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Miljö- och 

byggnadsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar på ett resultat för helåret som följer budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-05-08, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Miljö och byggnadsnämnden, 

en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom E.M. + handling 
__________ 
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 Dnr MBN/B2017-078/23 

Mbn § 56 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av ateljé på fastigheten 
Hovänget 6:7 vid Västerdalälven 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av rödfärgad linje på situationsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

Jan van Ketwich, Kugg Pers Väg 3, 785 60 Djurås, ansöker om 

strandskyddsdispens för nybyggnad av ateljé på fastigheten Hovänget 6:7. 

Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Hovänget 6:7 ligger vid Västerdalälvens västra sida och består 

av bebyggd och ianspråktagen mark. Fastigheten gränsar åt syd mot 

Västerdalälven, åt norr mot åkermark, åt väst mot en bebyggd fastighet och 

åt öst mot skogsmark. 

 

Avståndet från den tilltänkta nybyggnationen till strandkanten är ca 50 

meter. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens 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 

Skäl nummer 1 anses stämma. 

Allmänhetens tillgänglighet försämras inte. Föreslagen byggnation innebär 

ingen betydande försämring för växt- och djurlivet på platsen. 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 56 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-04-25, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Gräv 18:9. 

Översiktlig 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. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 1680 kronor 

Totalt  1680 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Jan van Ketwich + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 Dnr MBN/B2017-051/23 

Mbn § 57 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och 
fristående altan på fastigheten Skogen 5:21, vid Gimmen 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av fastighetens landareal. 

 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Eklund, Lekattgatan 23, 784 50 Borlänge, ansöker om 

strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och fristående altan på 

fastigheten Skogen 5:21. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Skogen 5:21 ligger vid sjön Gimmens östra sida och är en 

bebyggd och ianspråktagen fastighet. Fastigheten gränsar åt väst och öst mot 

bebyggda och ianspråktagna fastigheter, åt norr mot obebyggd skogsmark 

och åt syd mot Gimmen. 

 

Avståndet från de tilltänkta nybyggnationerna till strandkanten är ca 12 

respektive 22 meter. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens 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 

Skäl nummer 1 anses stämma. 

Allmänhetens tillgänglighet försämras inte. Föreslagen byggnation innebär 

ingen betydande försämring för växt- och djurlivet på platsen. 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 57 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-04-25, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Skogen 5:21. 

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. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 1680 kronor 

Totalt  1680 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Cecilia Eklund + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 Dnr MBN/B2017-074/23 

Mbn § 58 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på fastigheten 
Floda kyrkby 7:11, vid Flosjön 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av rödfärgad linje på situationsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

Sara Skifs, Kungsholmstorget 10, 112 21 Stockholm, ansöker om 

strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på fastigheten Floda Kyrkby 

7:11. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Floda Kyrkby 7:11 ligger vid Flosjöns östra sida och består av 

bebyggd och ianspråktagen mark. Fastigheten gränsar åt väst mot Flosjön, åt 

norr och öst mot både bebyggd mark och skogsmark och åt syd mot en 

bebyggd fastighet. 

 

Avståndet från den tilltänkta nybyggnationen till strandkanten är ca 0-1 

meter. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens 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 

Skäl nummer 1 anses stämma. 

Allmänhetens tillgänglighet försämras inte. Föreslagen byggnation innebär 

ingen betydande försämring för växt- och djurlivet på platsen. 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 58 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-04-25, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Floda kyrkby 7:11. 

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. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 1680 kronor 

Totalt  1680 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Sara Skifs + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 
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 Dnr MBN/B2017-049/23 

Mbn § 59 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Bröttjärna 13:23 vid Dalälven 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av rödfärgad linje på situationsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

Leif Hellsing, Forsgärdet 5, 785 42 Mockfjärd, ansöker om 

strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Bröttjärna 

13:23. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Bröttjärna 13:23 ligger vid Dalälven och är en helt obebyggd 

fastighet. Fastigheten gränsar åt norr och öst mot bebyggda och väl 

ianspråktagna fastigheter, varav den förstnämnda ägs av sökande, åt syd mot 

väg och åt väst mot skogsmark. 

 

Avståndet från den tilltänkta nybyggnationen till strandkanten är ca 78 

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 

2. Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, 

verksamhet eller annan exploatering. 

 

Motivering till beslut 

Skäl nummer 2 anses stämma. 

Allmänhetens tillgänglighet försämras inte. Föreslagen byggnation innebär 

ingen betydande försämring för växt- och djurlivet på platsen. 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 59 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-04-25, två sidor. 

Situationsplan med tomtplatsavgränsning för fastigheten Bröttjärna 13:23. 

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. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 1680 kronor 

Totalt  1680 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Leif Hellsing+ besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 
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 Dnr MBN/B2017-0093/23 

Mbn § 60 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Syrholen 15:17, vid Flosjön 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Dispens från strandskyddsbestämmelser beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning ska utgöras av rödfärgad linje på 

situationsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

Björn Floresjö, Mosjöstrand 55, 791 41 Falun, ansöker om 

strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Syrholen 

15:17. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Syrholen 15:17 ligger i ett fritidshusområde i Sandviken, vid 

Flosjöns västra sida. 

 

Fastigheten är idag ianspråktagen och det befintliga fritidshuset, byggt 1977 

ska rivas och ersättas med ett nytt på grund av fuktproblem. Den sökande 

söker nu strandskyddsdispens för att bygga nya fritidshuset på den gamla 

placeringen. Fritidshusets placering innebär att byggnaden hamnar inom 

område med strandskydd. Byggnaden är placerad cirka 35 meter från 

strandkanten. 

 

Fastigheten ligger inom utpekat vattenskyddsområde för Sandvika 

vattentäkt. Sandvika vattentäkt fungerar som reservvattentäkt för Sångåns 

vattentäkt. Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet berör främst 

avledning av avloppsvatten och energianläggningar. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens beviljas. 

 

Särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 miljöbalken 

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

betydelse för strandskyddets syften. 

 

forts. 
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Mbn § 60 forts. 

 

Motivering till beslut 

Skäl nummer 1 anses stämma. 

Allmänhetens tillgänglighet försämras inte. Föreslagen byggnation innebär 

ingen betydande försämring för växt- och djurlivet på platsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-04-28, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Syrholen 15:17. 

 

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 

Björn Floresjö + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 
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 Dnr MBN/B2017-021/23 

Mbn § 61 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av kontroll- och 
ställverksbyggnad på fastigheten Myrholen 1:44 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av anläggningens yta på marken. 

 

Ärendebeskrivning 

Ellevio AB, Box 2087, 650 02 Karlstad, ansöker om strandskyddsdispens 

för nybyggnad av kontroll- och ställverksbyggnad på fastigheten Myrholen 

1:44. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Myrholen 1:44 ägs av Ellevio AB och är en del av Mockfjärds 

kraftstation. Fastigheten är ianspråktagen och gränsar mestadels mot 

skogsmark. Nybyggnaden innebär en utökning av verksamheten inom 

inhägnat område för befintligt ställverk. 

 

Avståndet från den tilltänkta nybyggnationen till strandkanten är ca 60 

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 

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

betydelse för strandskyddets syften. 

2. Området är väl avskilt från stranden genom en väg, järnväg, 

bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering. 

3. Anläggning måste för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

behovet kan inte tillgodoses utanför området. 

4. Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet och kan inte ske 

utanför området. 

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

intresse som inte kan ske utanför området. 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-05-10 19 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Mbn § 61 forts. 

 

Motivering till beslut 

Flera av de ovan nämnda skälen 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. 

Situationsplan för fastigheten Myrholen 1:44. 

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. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 1680 kronor 

Totalt  1680 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Ellevio AB + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-05-10 20 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 

 Dnr MBN/B2017-00082/23 

Mbn § 62 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus på fastigheten 
Moje 19:9 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja positivt förhandsbesked. 

 

Ärendebeskrivning 

Karin Ohls, Manhemsvägen 30, 791 31 Falun, ansöker om förhandsbesked 

för nybyggnad av tre fritidshus på fastigheten Moje 19:9, som är belägen på 

västrasidan av sjön Gimmen. Fastigheten avses styckas av till tre fastigheter 

på ca 4000 m2. 

 

Fastigheten Moje 19:9 ligger inte inom sammanhållen bebyggelse men 

ligger i direkt anslutning till område etablerat med fritidsbebyggelse. 

Området är även utpekat som område för bebyggelse, i Gagnefs kommuns 

översiktsplan. 

 

Fastigheten ligger inte inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och 

avlopp. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Positivt förhandsbesked bör kunna meddelas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-04-28, två sidor. 

Situationsplan 

Översiktlig karta 

 

Lagrum 

PBL (2010:900) 8 kap. 9 §, 2 kap. 5 §. 

 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 62 forts. 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Om inte bygglov söks 

inom den tiden upphör förhandsbeskedet att gälla. Tillstånd ska sökas innan 

arbeten med vattentoalett påbörjas. 

 

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 

Karin Ohls + besvärshänvisning 

Fastighetsgrannar + besvärshänvisning 

Lantmäteriet+ besvärshänvisning 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-05-10 22 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 

 Dnr MBN/B2017-0092/23 

Mbn § 63 

 

Bygglov och rivningslov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Syrholen 15:17, vid Flosjön  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov och rivningslov under förutsättning att ingen erinran 

har inkommit. 

2. Godkänna Nils Berglund som kontrollansvarig. 

 

Ärendebeskrivning 

Björn Floresjö, Mosjöstrand 55, 791 41 Falun, ansöker om bygglov för 

nybyggnad av fritidshus samt rivningslov för befintligt fritidshus på 

fastigheten Syrholen 15:17. 

 

Befintligt fritidshus byggt 1977 på 101 kvm ska rivas och ersättas med ett 

timmerhus på 154 kvm. Nya fritidshuset placeras där befintligt är beläget. 

Fasaden kommer utföras i faluröd och taket i svarta eller röda betongpannor. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-04-28, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Syrholen 15:17 

Plan- och fasadritningar 

 

Lagrum 

PBL 2014:900 9 kap. 31 §  

PBL 2014:900 10 kap. 14 § 

PBL 2014:900 10 kap. 9 § 

 

Tekniskt samråd  

Efter genomgång av inlämnade handlingar har miljö- och 

byggnadsnämnden bedömt att tekniskt samråd ska ske i detta ärende. 

Tekniskt samråd är en genomgång av att samhällets väsentliga 

egenskapskrav (hållfasthet, brand, säkerhet, handikapp, hälsa, 

energihushållning med mera) kan antas komma att uppfyllas. 

Kommunens byggnadsinspektör kontaktas för tekniskt samråd. 

 

Upplysningar  

Startbesked ska ges innan byggnationen får påbörjas. 

forts. 
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Mbn § 63 forts. 

 

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 

förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar 

annat. 

 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den 

dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen). 

 

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 

beslutet om bygglov upphör att gälla. 

 

Beslutet om bygglov kungörs i post- och inrikes tidningar och underrättelse 

om beviljat bygglov skickas till grannar enligt 9 kap. 41 §. 

 

Avgift 

Bygglov 7372 kronor 

Rivningslov 1750 kronor 

Totalt 9122 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Björn Floresjö + besvärshänvisning 

Fasighetsgrannar+ besvärshänvisning 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 
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 Dnr MBN/B2017-064/23 

Mbn § 64 

 

Avvikelse från detaljplan och rivnings- och bygglov för 
nybyggnad av garage, uthusdel och carport på fastigheten 
Djurås 6:27 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja avvikelsen från detaljplanen. 

2. Bevilja sökt rivnings- och bygglov. 

 

Ärendebeskrivning 

Peter Ribjer, Färjbacksvägen 19, 785 61 Djurås, ansöker om rivningslov för 

garage och uthusdel och bygglov för nybyggnad av garage, uthusdel och 

carport på fastigheten Djurås 6:27. 

Fastigheten Djurås 6:27 ligger i Färjbacken, Djurås. 

 

Området omfattas av detaljplan 1975-01-24. Placeringen av det idag 

befintliga garaget är enligt detaljplanen delvis på prickad mark. 

Garaget är idag ihopbyggt med en vedbod och en uthusdel. 

Garaget och uthusdelen planeras att rivas och byggas upp igen med en 

tillbyggd carport. Både garagets och carportens placering blir enligt 

ritningarna delvis på prickad mark i detaljplanen. 

 

I bygglovsansökan ingår även solceller på garagets tak mot sydväst. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen ska besöka platsen. 

 

Bedömning 

Bygglov bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-04-27, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten 

Plan- och fasadritningar 

Fotografier 

 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 64 forts. 

 

Lagrum 

PBL 2014:900 9 kap. 30 § 

PBL 2014:900 10 kap. 14 § 

PBL 2014:900 10 kap. 9 § 

 

 

Avgift 

Rivningslov  3584 kronor 

Bygglov  2150 kronor 

Bygglov solceller 1935 kronor 

Totalt  7669 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Peter Ribjer + besvärshänvisning 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 
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 Dnr MBN/B2017-065/23 

Mbn § 65 

 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Tjärna 30:12 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja sökt bygglov. 

2. Tekniskt samråd skall hållas. 

 

Ärendebeskrivning 

Markus Driberg, Älvnäs 14, 785 91 Gagnef, ansöker om bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Tjärna 30:12. 

Fastigheten Tjärna 30:12 ligger på Älvnäs, Gagnef. Fastigheten gränsar mot 

bebyggelse, Dalälven, väg och parkmark. 

 

Området omfattas av detaljplan 1983-05-17. Planen säger bland annat att 

strandskyddet är upphävt och att huvudbyggnaden skall uppföras fristående. 

 

Bygglovet avser en fristående villa med separat garage. Byggnaderna är 

tänkt att målas i falu rödfärg med plåttak i silvermetallic, detta för att 

efterlikna flottbron som är rödmålad med flytpontoner silvermetallic. Sökt 

bygglov strider inte mot detaljplanen. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen ska besöka platsen. 

 

Bedömning 

Bygglov bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-04-27, 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. 
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Mbn § 65 forts. 

 

Tekniskt samråd 

Efter genomgång av inlämnade handlingar har miljö- och 

byggnadsnämnden bedömt att tekniskt samråd ska ske i detta ärende. 

Sökande 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. Kommunens byggnadsinspektör kontaktas för tekniskt samråd. 

 

Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd 

Enligt lagen om byggfelsförsäkring med mera, ska byggfelsförsäkring och 

färdigställandeskydd finnas för anmälningspliktiga arbeten. Byggnads-

arbetena får inte påbörjas förrän bevis om byggfelsförsäkring respektive 

färdigställandeskyddet har visats upp för miljö- och byggnadsnämnden 

(PBL 2010:900, 10 kap. 23 § (1993:320)). Om inte bevis har uppvisats kan 

miljö- och byggnadsnämnden förbjuda att ett påbörjat arbete fortsätter. 

 

Förklaring 

Byggfelsförsäkringen omfattar fel eller skador som visar sig efter det att 

byggnadsarbetet godkänts vid eventuell slutbesiktning och som anmälts 

inom 10 år efter ett sådant godkännande. Färdigställandeskydd består av en 

bankgaranti eller försäkring. Färdigställandeskyddet omfattar bland annat att 

slutföra arbetena och kostnader för att avhjälpa fel som antecknas vid 

slutbesiktning. 

 

Avgift 

Bygglov huvudbyggnad 14909 kronor 

Bygglov garage   4588 kronor 

Totalt  19497 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Markus Driberg + besvärshänvisning 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 
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 Dnr MBN/B2017-072/23 

Mbn § 66 

 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Bäsna 34:93 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja sökt bygglov. 

2. Tekniskt samråd skall hållas. 

 

Ärendebeskrivning 

Henrik Jakobsson, Falkgatan 4, 784 50 Borlänge, ansöker om bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Bäsna 34:93. 

Fastigheten Bäsna 34:93 ligger i byn Bäsna. Fastigheten är en hörntomt och 

gränsar i övrigt mot bebyggda fastigheter. 

 

Området omfattas av detaljplan 1978-09-06. Planen säger bland annat att 

bebyggelse skall hållas sex meter ifrån vägen, huvudbyggnaden skall 

uppföras fristående och att byggrätten är 1/5 av fastighetsarean. 

 

Bygglovet avser en fristående villa med separat garage. Byggnaderna är 

tänkt att målas vita med rött tegeltak. Andelen av fastigheten som är tänkt 

att bebyggas är 19,3%. Sökt bygglov strider alltså inte mot detaljplanen. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen ska besöka platsen. 

 

Bedömning 

Bygglov bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-04-27, 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. 
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Mbn § 66 forts. 

 

Tekniskt samråd 

Efter genomgång av inlämnade handlingar har miljö- och 

byggnadsnämnden bedömt att tekniskt samråd ska ske i detta ärende. 

Sökande 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. Kommunens byggnadsinspektör kontaktas för tekniskt samråd. 

 

Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd 

Enligt lagen om byggfelsförsäkring med mera, ska byggfelsförsäkring och 

färdigställandeskydd finnas för anmälningspliktiga arbeten. Byggnads-

arbetena får inte påbörjas förrän bevis om byggfelsförsäkring respektive 

färdigställandeskyddet har visats upp för miljö- och byggnadsnämnden 

(PBL 2010:900, 10 kap. 23 § (1993:320)). Om inte bevis har uppvisats kan 

miljö- och byggnadsnämnden förbjuda att ett påbörjat arbete fortsätter. 

 

Förklaring 

Byggfelsförsäkringen omfattar fel eller skador som visar sig efter det att 

byggnadsarbetet godkänts vid eventuell slutbesiktning och som anmälts 

inom 10 år efter ett sådant godkännande. Färdigställandeskydd består av en 

bankgaranti eller försäkring. Färdigställandeskyddet omfattar bland annat att 

slutföra arbetena och kostnader för att avhjälpa fel som antecknas vid 

slutbesiktning. 

 

Avgift 

Bygglov huvudbyggnad 14909 kronor 

Bygglov garage   4588 kronor 

Totalt  19497 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Henrik Jakobsson + besvärshänvisning 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 
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 Dnr MBN/A2005-000009      

Mbn § 67 

 

Uppföljning av åtgärdsföreläggande av ovårdad fastighet, 
Djurås 20:18 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden förelägger med stöd av 8 kap. 15 §, 11 

kap. 5, 19 och 37 § PBL ägaren till fastigheten Djurås 20:18, 

X att vid vite av 50 000 kronor, att senast två månader från det att detta 

beslut har vunnit laga kraft forsla bort bilar med reg nr KGW806, 

RRR121, EKJ146, WWE214, KNN224, TMD517 och övriga fordon 

som ej är i brukbart skick, forsla bort hustrailer, trailer, däck, 

pressningar, skräp, tunnor m.m. som markerats på bilagda fotografier 

från fastigheten. Om föreläggandet inte följs kan miljö- och 

byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § PBL besluta att åtgärden 

ska genomföras på X bekostnad. 

 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Djurås 20:18 har tidigare vid flertalet gånger varit föremål för 

föreläggande om uppstädning av ovårdad fastighet. 

 

I december 2016 inkom klagomål från fastighetsgrannar att fastigheten ej är 

i vårdat skick och att flertalet skrotbilar tillkommit. Enligt tidigare beslut 

efter föreläggande har miljö- och byggnadsnämnden haft fastigheten Djurås 

20:18 under bevakning. Vid tillsynsbesök på fastigheten konstaterades att 

bilar och skrot tillkommit på fastigheten istället för att forslats bort. 

 

Motivering till tidigare 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). 

 

Lagrum 

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 § PBL. 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 67 forts. 

 

11 kap. 5 PBL En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och 

behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så 

snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i 

denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med 

stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens 

tillämpningsområde. 

 

11 kap. 19 PBL Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, 

kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att 

vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag 

eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 

byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden 

(åtgärdsföreläggande). 11 kap. 37 § Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25 eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a 

eller 33 § får förenas med vite. 

 

Vitet får inte förvandlas till fängelse. 

 

Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och miljödomstol. Lag 

(2014:900). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-05-09, två sidor. 

Fotografier 2017-05-08. 

Protokollsutdrag, miljö- och byggnadsnämnden 2016-10-05 § 115. 

 

Lagrum 

11 kap. 21§ plan- och bygglagen (PBL). 

8 Kap. 15 § plan- och bygglagen (PBL). 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning + delgivning 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 
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 Dnr MBN/B2017-084/23 

Mbn § 68 

 

Bygglov för uppsättande av skylt på fastigheten Djurås 3:15 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Avslå sökt bygglov 

 

Ärendebeskrivning 

X, ansöker om bygglov för uppsättande av skylt på fastigheten Djurås 3:15. 

 

Området omfattas av detaljplan och placeringen av skylten är inom 

vägområdet för E16. Trafikverket har hörts och inkommit med svar att de 

avråder att byggnadslov beviljas med motivering att reklamskyltar kan 

konkurrera med den uppmärksamhet fordonsförarna måste ägna sin 

köruppgift och på så sätt distrahera förarna,  och att befintlig 

reklamanordningen för verksamheten i och invid Lindbergshallen räcker. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen ska besöka platsen. 

 

Bedömning 

Bygglov bör avslås av trafiksäkerhetsskäl. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-04-27, två sidor. 

Översiktlig karta 

Fotografier 

 

Lagrum 

PBL 2014:900 9 kap. 30 §  

PBL 2014:900 10 kap. 14 § 

PBL 2014:900 10 kap. 9 § 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Avgift 

Bygglov 3544 kronor 

Totalt 3544 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

X + besvärshänvisning 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 
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 Dnr MBN/B2017-083/23 

Mbn § 69 

 

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och avvikelse från 
plan på fastigheten Arvslindan 17:9 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja avvikelse från plan. 

2. Bevilja sökt bygglov efter att grannehörandetiden utgått och under 

förutsättning att ingen erinran inkommer. 

 

Ärendebeskrivning 

Peter Gustafsson, Hagenvägen 2, 785 60 Djurås, ansöker om bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus och avvikelse från detaljplan på fastigheten 

Arvslindan 17:9. 

Tillbyggnadens placering är till stor del på prickad mark i detaljplanen. 

 

Bedömning 

Avvikelsen från byggnadsplanen bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-05-08, en sida. 

Situationsplan för fastigheten Arvslindan 17:9. 

Översiktlig karta. 

Planritningar 

 

Lagrum 

PBL 2014:900 9 kap. 30 § 

PBL 2014:900 10 kap. 14 § 

PBL 2014:900 10 kap. 9 § 

 

Upplysningar 

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller 

färdigställts inom fem år efter att beslutet om bygglov har vunnit laga kraft. 

 

Avgift 

Bygglov 4557 kronor 

Totalt 4557 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 
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Protokollsutdrag 

Peter Gustafsson + besvärshänvisning 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 
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 Dnr MBN/B2017-000108/3 

Mbn § 70 

 

Bygglov för ändrad användning från läkarmottagning till 
bostadslägenheter på fastigheten Björbo 26:12 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Delegera sökt bygglov till byggnadsingenjör. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnef kommun, ansöker om bygglov för ändrad användning från 

läkarmottagning till tre stycken bostadslägenheter. Idag nyttjas byggnaden 

som bostad samt tandläkarklinik Ändamålet enligt byggnadsplanen för 

fastigheten är ”område för allmänt ändamål”.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-05-10, en sida. 

Situationsplan 

planritning 

Byggnadsplan daterad 1961-12-28. 

 

Lagrum 

PBL 2014:900 9 kap. 30 § 

PBL 2014:900 10 kap. 14 § 

PBL 2014:900 10 kap. 9 § 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs kommun, tekniska förvaltningen + besvärshänvisning 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 
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 Dnr MBN/2017-000144/40 

Mbn § 71 

 

Information om arbetet med GDPR i Gagnefs kommun 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

EU har antagit en dataskyddsförordning, GDPR, som från 25 maj 2018 

kommer att bli lag i Sverige och ersätta nuvarande personuppgiftslag. Lagen 

kommer bland annat att innebära ökad transparens och utökade rättigheter 

för medborgare kopplat till den personliga integriteten. 

 

Hårdare krav ställs på såväl företag som myndigheter kring behandlingen av 

personuppgifter och kommer att vara kopplade till stora viten vid 

överträdelse, även om ingen skada är skedd. 

 

För att möta de nya kraven krävs en inventering av kommunens hantering 

av personuppgifter; rutiner, dokumentation, systemlösningar etc. Efter 

avslutad inventering och analys kan det komma krävas åtgärder i form av 

rutinförändringar och systemförändringar. 

 

I länets kommuner pågår nu ett antal lokala projekt för att säkerställa 

myndigheternas hantering. Ledningsgruppen har initierat motsvarande 

projekt i Gagnefs kommun där beredskapssamordnaren ansvarar för 

projektledning. Projektet kommer i första skedet, 2017, att kräva personella 

resurser från varje nämnd/förvaltning då rutiner och systemarbete ska 

inventeras och utredas. Efter avslutad inventering och analys kan åtgärder 

komma att föreslås som påverkar budget för 2018. 

 

Finansiering 

Projektledaren finansieras inom ramen för ordinarie tjänst. Respektive 

kontaktperson från förvaltningarna förutsätts frigöra tid inom ram för sin del 

av arbetet. Kostnader för eventuell utbildning, föreläsare under 2017 

finansieras inom ram för respektive verksamhet. Eventuella anpassnings-

kostnader ska snarast belysas i projektet inför budgetarbetet 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 170404 § 48, dnr KS/2017:65/00, två sidor. 

 

forts. 
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Underlag 

Fördjupad information om GDPR finns på 

http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 170404 § 48 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 

http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
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 Dnr, se rapportlista 

Mbn § 72 

 

Rapporter  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter 

1. Bostadsplanering 2017 – 2025, Gagnefs kommun 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram har tagits fram av en arbetsgrupp 

av tjänstemän i kommunen med representanter från socialförvaltningen, 

tekniska förvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen. Förslaget har 

under hösten varit utsänt för diskussion till de politiska parterna. Efter 

revidering har ett samrådsförslag skickats till länsstyrelsen, Region Dalarna 

och grannkommunerna. Efter detta samråd har texten i del 3, efter önskemål 

från länsstyrelsen, kompletterats med en sammanställning av den planerade 

framtida utbyggnaden av bostäder under planperioden. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Pk 170321 § 4, KS/2015:389/10, två sidor. 

Bostadsplanering 2017-2025, Del 1. Planeringsunderlag, 23 sidor. 

Bostadsplanering 2017-2015. Del 2. Ledig detaljplanerad mark och framtida 

projekt för bostadsbyggande, 16 sidor. 

Bostadsplanering 2017-2025, Del 3. Riktlinjer för bostadsförsörjningen, 

18 sidor. 

 

Dnr: MBN/2017-000117 

 

2. Åtgärder i samband med Dala Cement i Björbo´s exploatering 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med ny detaljplan för Björbo 27:25 (Dala Cement) framgår det 

av genomförandebeskrivningen att en ny gång- och cykelväg ska byggas 

samt att en dagvattenutredning ska utföras. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Pk 170321 § 7, KS/2014:12/21, en sida. 

forts. 
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3. Inköp av mark för framtida exploateringsändamål 

 

Ärendebeskrivning 

För att kunna möta efterfrågan på industrimark från företag som vill etablera 

sig i Gagnefs kommun behövs en aktiv markpolitik. Tekniska förvaltningen 

ser ett behov att utöka sitt markinnehav lämplig för industrimark. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Tn 170330 § 9, TN/2017:41/29, två sidor. 

 

4. Budgetprocessen 2018 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetarbetet 2018 har dragit igång. En plan för budgetarbetet har tagits 

fram, där datum för budgetberedningens sammanträden framgår. En sådan 

plan måste ha en viss flexibilitet, och kan behöva justeras. 

Kommunstyrelsens ordförande får möjlighet att justera tidplanen. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag Ks 170404 § 44, inklusive Plan Budgetprocessen 2018, 

dnr KS/2017:60/04, tre sidor. 

 

Dnr: MBN/2017-0000097/40 

 

5. Budgetdirektiv 2018 

 

Ärendebeskrivning 

Varje förvaltning/nämnd kommer 2017‐05‐30 att få träffa 

budgetberedningen för en dialog omkring nämndens budget. Till dialogen 

kallas nämndsordförande, förvaltningschef och verksamhetsekonom. 

Dialogen ska utgå från följande förutsättningar: 

•   Förvaltningen kommer att kompenseras för kostnadshöjningar på grund 

av löne‐ och prisutveckling. 

•   Utöver detta kommer budgetberedningen inte fördela medel till 

förvaltningarna. 

 

forts. 
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•   Till dialogen 2017‐05‐30 ska förvaltningen ta fram ett förslag till 

 

-   Vilka volymökningar och satsningar man vill föreslå att inkludera i 

budget 2018 

-   Förslag på kostnadsminskningar eller effektiviseringar som 

förvaltningen kan tänka sig att genomföra för att finansiera dessa 

-   Förvaltningen bör kunna beskriva konsekvenserna för verksamheten 

av förslagen. 

 

Underlag 

Budgetdirektiv 2018, 2017-04-25, fyra sidor. 

 

Dnr: MBN/2017-000097 

 

6. Miljöinspektörernas information om verksamheten 

 

Ärendebeskrivning 

Märkning av choklad 

Miljöinspektör Helena Hamvall informerar om märkning av choklad som 

Dalecarlia Chocolates AB säljer. Det framkommer inte på förpackningarna 

att produkten till stor del tillverkas i Danmark. 

 

Hur ska livsmedelskontrollen kunna stärkas 

Miljöinspektör Helena Hamvall informerar om att Statskontoret har fått i 

uppdrag av regeringen att utreda hur livsmedelskontrollen kan stärkas. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 

senast den 15 juni 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunikationsavdelningen, 2017-04-28, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef (nr 4, 5) 
__________ 
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Mbn § 73 

 

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 2017-20 till DB 2017-38. 

 

Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen: 

Beslut 2017-00055 till 2017-00102. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-04-27, en sida. 

Delegationslista miljö, 2017-03-22--2017-04-27, tre sidor. 

Delegationslista PBL 2017-03-17--2017-04-27, tio sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 
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Mbn § 74 

 

Extra sammanträde för miljö- och byggnadsnämnden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Extra sammanträde för miljö- och byggnadsnämnden onsdagen den 

17 maj 2017, kl. 13.00, Mockfjärdsrummet. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggnadsnämnden, ledamöter 

Förvaltningschef 
__________ 


