
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-06-21 1 (5) 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 12.30-14.15. 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Tomas Fredén (S) ordförande 

Ingvar Hagberg (S) 

Curt Svärd (KOSA) 

Owe Thorssell (MP) 

Jan Wallin (M) 

Göran Strandberg (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Börje Lindvall (C), tjänstgörande för Sofia Lorentzon (C) 

 
Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Birgitta Johanson, förvaltningschef/stadsarkitekt 

Sanna Byström, planarkitekt, § 77 

Eric Larsson, plan- och byggingenjör, §77 

Hampus Åkerman, byggnadsinspektör, § 77 

Tomas Skymning, miljöinspektör, § 76 

Helena Hamvall, miljöinspektör, § 76 
 

Justering 

Justerare 

Jan Wallin (M) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-06-21, kl. 14.15 §§ 76-77 

 
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  2017-06-21 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 76-77 2017-06-21 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-07-13 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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 Dnr MBN/2016-000209 

Mbn § 76 

 

Yttrande angående ansökan om tillstånd för Mockfjärds 
avloppsreningsverk, Gagnefs kommun, Dnr 551-1655-2017 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden har inga ytterligare synpunkter på 

tillståndsansökan. 

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö och byggnadsnämnden har påtalat bristen sedan ett år tillbaka i tiden 

att Mockfjärds avloppsreningsverk skulle redan 1995 vara försedd med 

biologisk rening för att klara utsläppskraven till recipienten. Dala Vatten 

och avfall AB som driver anläggningen har förberett och ansökt om tillstånd 

för en tillbyggnad av detta reningssteg. Då det är en tillståndspliktig 

verksamhet hanteras ansökan av länsstyrelsen. Gagnefs kommun har fått 

ärendet på remiss. Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för 

verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-06-08, en sida. 

Remiss angående ansökan om tillstånd för Mockfjärds avloppsreningsverk, 

Gagnefs kommun, 2017-05-22, dnr 551-1655-2017, en sida. 

Rapport Gagnefs Teknik AB, Mockfjärds ARV, 2017-02-06, 97 sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

MBN 170302, DB 2017-13, dnr MBN/2016-000209. 

 

Protokollsutdrag 

Länsstyrelsen i Dalarnas län, Miljöprövningsdelegationen 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-06-21 4 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 Dnr MBN/2017-000118/43 

Mbn § 77 

 

Strandskyddsdispens utmed bäck i Björbo 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas för delar av befintlig bäck genom centrala 

Björbo för anläggandet av dammar och utjämningsmagasin i enlighet 

med bifogad karta och dagvattenutredning.  

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Skäl för dispens  

Miljöbalkens 7 kap § 18 c punkterna 5 och 3 avses gälla. 

 

• Det är ett mycket angeläget allmänt intresse att förhindra framtida 

översvämningar i Björbo till följd av snösmältning och häftiga regn. 

Klimatförändringarna i Dalarna förväntas även leda till ökad nederbörd i 

form av regn vintertid som rinner av på frusen mark. 

• Anläggningen måste i detta fall till sin funktion ligga utmed ett 

strandskyddat vattendrag. 

 

Inom detaljplanområdet för Dala Cements utbyggnad upphävdes 

strandskyddet i samband med planarbetet. 

 

Redogörelse av ärendet 

I samband med planarbetet för utbyggnad av en större industri i Björbo blev 

frågan om omhändertagande av stora vattenflöden i befintlig bäck och diken 

intill industrin en stor fråga som måste lösas. Bäck och diken avvattnar ett 

större område norr om E16 samt omgivande bebyggelse och åkermarker 

söder om E16. En särskild dagvattenutredning har tagits fram med 

konsulthjälp. I denna föreslår ett flertal åtgärder för att förhindra framtida 

översvämningar i form av dammanläggningar i den övre bäckfåran, 

fördjupning och breddning av befintliga diken intill industrin samt 

anläggandet av utjämningsmagasin utmed bäckens nedre delar. Befintlig 

pump intill Västerdalälven behöver på sikt att bytas ut till en pump med 

större kapacitet. 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 77 forts. 

 

Den bäck som rinner genom centrala Björbo är till delar redan ombyggd 

genom fördjupning och breddning till följd av tidigare översvämningar.  

Den kallas allmänt för ”krondiket”. Området som bäcken rinner genom 

heter Åkergårdarna där omgivande marker under lång tid brukats. Tidigare 

har det funnits en vattenförening, Björbo s:4, där berörda markägare ingått 

som haft nytta av ”krondiket”.  Föreningen är dock numer avsomnad men 

intresse finns för att bilda en ny förening som tar ansvar för skötsel av 

dammar och utjämningsmagasin. 

 

För att genomföra åtgärderna krävs tillstånd från länsstyrelsen för 

vattenverksamhet. Vidare avser kommunen att söka medel från MSB 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för att kunna bygga ut 

anläggningen. Dagvattenutredningen har bekostats gemensamt av Gagnefs 

kommun och Dala Cement AB. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen 2017-06-12, två sidor. 

1. Karta som redovisar de sträckor av bäcken där strandskyddsdispens söks, 

    en sida. 

2. Björbo Dagvatten av Simon Johnston AB, utkast daterad 2016-11-04, 

    20 sidor. 

3. Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs 

    kommun, av Bengt Oldhammer 2015 (avser detaljplaneområdet), 

    nio sidor. 

4. Naturvärdesinventering av område längs bäck i centrala Björbo, Gagnefs 

    kommun, av Bengt Oldhammer 2016 (avser övriga områden), elva sidor. 

 

Lagrum 

PBL och MB 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska nämnden + handling 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 
__________ 

Tekniska förvaltningen + handling 

 

 


