
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-09-13 1 (26) 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-14.20 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Tomas Fredén (S) ordförande 

Curt Svärd (KOSA) 

Owe Thorssell (MP) 

Sofia Lorentzon (C) 

Jan Wallin (M) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Bengt Andersson (S), tjänstgörande för Ingvar Hagberg (S) 

Olof Silverdahl (KD), tjänstgörande för Göran Strandberg (L) 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Börje Lindvall (C) 

Petra Wiklund (M) 
 

Tjänstemän 

Birgitta Johanson, förvaltningschef/stadsarkitekt 

Eric Larsson, plan- och byggingenjör, §§ 90-100 

Hampus Åkerman, byggnadsinspektör 
 

Justering 

Justerare 

Jan Wallin (M) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-09-21, kl. 13.00 §§ 90-103 

 
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  2017-09-13 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 90-103 2017-09-21 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-10-13 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 90 

 

Föregående protokoll  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett av kontrollmomenten i intern kontrollplan är, genomgång av föregående 

nämnds protokoll. 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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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 91 

 

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 151021 § 91 

MBN/B2016-000227 

P 2016-000227 

(Dnr 2010- 

000606) 

Detaljplan för del av Dala-

Floda Kyrkby (Strandbacken) 

 

 

 

Mbn 170215 § 6 

MBN/B2017-

000003 

 

 

 

Detaljplan för del av Lindan 

20:2 och Bomsarvet 3:3 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-08-31, en sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2017-08-31, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Mbn sekreterare 
__________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/2017-000048/40 

Mbn § 92 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från miljö- och byggförvaltningens verksamhet, 

innehållande: 

• Miljö 

• Bygglov 

• Planering 

• Övrigt 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, juli-augusti 2017, två sidor. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/B2017-0179/23 

Mbn § 93 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Lindan 9:47 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av fastighetsgräns. 

 

Ärendebeskrivning 

Gunilla Persson, Kugg Pers väg 7, 785 60 Djurås, ansöker om 

strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Lindan 

9:47. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Lindan 9:47 är drygt 1700 m2 stor och ligger vid sjön Tansens 

östra sida och är en obebyggd fastighet. Fastigheten gränsar åt norr, öst och 

väst mot bebyggda och ianspråktagna fastigheter, åt väst mot den bilväg 

som går längs sjön och på andra sidan vägen ligger även där en bebyggd och 

ianspråktagen fastighet. 

 

Avståndet från den tilltänkta nybyggnationen till strandkanten är ca 95 

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 

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

verksamhet eller annan exploatering. 

 

Motivering till beslut 

Skäl nummer två anses stämma. 

Allmänhetens tillgänglighet försämras inte. Föreslagen byggnation innebär 

ingen betydande försämring för växt- och djurlivet på platsen. 

 

forts. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 93 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-09-11, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Lindan 9:47. 

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 

Gunilla Persson+ besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 
__________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/B2017-0183/23 

Mbn § 94 

 

Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Gröntuv 20:20, 
vid Tansen 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Dispensen gäller endast för den yta bryggan utgör, samt att bryggan 

måste vara allmänt tillgänglig. 

 

Ärendebeskrivning 

Mats Lövström, Holgattu 18, 785 43 Mockfjärd, ansöker om 

strandskyddsdispens för uppförande av brygga på fastigheten Gröntuv 

20:20. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Gröntuv 20:20 ligger vid sjön Tansens östra sida och är en 

bebyggd och ianspråktagen fastighet. 

 

Den tilltänkta bryggan ska förläggas ut till en sten i sjön. Bryggan kommer 

vara 9 m lång och 0,9 m bred. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens beviljas. 

 

Särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 miljöbalken 

3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 

och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 

 

Motivering till beslut 

Skäl nummer tre anses stämma. Allmänhetens tillgänglighet försämras inte. 

Då bryggan inte får förses med skyltar eller andra anordningar som hindrar 

eller avhåller allmänheten från att vistas på eller vid bryggan. Föreslagen 

byggnation innebär ingen betydande försämring för växt- och djurlivet på 

platsen. 

 

 

forts. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 94 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-09-04, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Gröntuv 20:20. 

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 

Mats Lövström + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 
__________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/B2017-0184/23 

Mbn § 95 

 

Strandskyddsdispens för förrådsbyggnad på fastigheten 
Västtjärna 2:13 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av rödfärgad linje på situationsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

Lars Tallberg, Vallmogatan 3, 784 65 Borlänge, ansöker om 

strandskyddsdispens för nybyggnation av förråd på fastigheten Västtjärna 

2:13 i direkt närhet mot bäck. Strandskydd råder och därmed 

byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Västtjärna 2:13 ligger vid sjön Tansens östra sida och är en 

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

två mindre bäckar, fastigheten är väl ianspråktagen med byggnation. En väl 

synlig tomtplats som begränsas av en slänt i öst och den västra bäcken. 

 

Avståndet från den tilltänkta nybyggnationen till den närmaste bäcken är ca 

2 meter och ca 80 meter till den andra. 

 

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 ett anses stämma. 

Allmänhetens tillgänglighet försämras inte. Föreslagen byggnation innebär 

ingen betydande försämring för växt- och djurlivet på platsen. 

 

forts. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 95 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-09-11, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Västtjärna 2:13. 

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 

Lars Tallberg och Margareta Tallberg + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 
__________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/B2017-0171/23 

Mbn § 96 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fibernod på fastigheten 
Björka s:40 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av anläggningens yta på marken. 

 

Ärendebeskrivning 

Ip Only Network AB, Garnisonvägen 3, 681 54 Kristinehamn, ansöker om 

strandskyddsdispens för nybyggnad av fibernod på fastigheten Björka s:40. 

Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Björka s:40 ligger centralt i byn Björka. Genom fastigheten 

rinner en bäck vilken skyddas av strandskydd. 

 

Avståndet från den tilltänkta nybyggnationen till strandkanten är ca 7 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 

6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 

angeläget intresse. 

 

Motivering till beslut 

Skäl nummer sex anses stämma. 

Allmänhetens tillgänglighet försämras inte. Föreslagen byggnation innebär 

ingen betydande försämring för växt- och djurlivet på platsen. 

 

 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 96 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-09-08, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Björka s:40. 

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 

Ip Only Network AB + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 
__________ 
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 Dnr MBN/B2017-00121/23 

Mbn § 97 

 

Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Moje 9:8, vid 
Mojesjön 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Dispensen gäller endast för den yta bryggan utgör, samt att bryggan 

måste vara allmänt tillgänglig. 

 

Ärendebeskrivning 

Wolfgang Wollert, Blumenau 163, D-22089 Hamburg, Tyskland, ansöker 

om strandskyddsdispens för uppförande av brygga på fasigheten Moje 9:8. 

Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Moje 9:8 ligger i utkanten av bebyggelsen vid Mojesjöns östra 

sida. 

 

Den tilltänkta bryggan ska förläggas med några meter på land då det är 

väldigt sankt och sträcker sig sedan ca 15 m ut i sjön. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens beviljas. 

 

Särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 miljöbalken 

3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 

och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 

 

Motivering till beslut 

Skäl nummer tre anses stämma. Allmänhetens tillgänglighet försämras inte. 

Då bryggan inte får förses med skyltar eller andra anordningar som hindrar 

eller avhåller allmänheten från att vistas på eller vid bryggan. Föreslagen 

byggnation innebär ingen betydande försämring för växt- och djurlivet på 

platsen. 

 

 

forts. 
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Mbn § 97 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-09-04, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten Moje 9:8. 

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 

Wolfgang Wollert + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 
__________ 
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 Dnr MBN/B2017-00152/23 

Mbn § 98 

 

Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Moje 9:8, 
vid Mojesjön 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Sökt bygglov beviljas under förutsättning att ingen erinran inkommer. 

 

Ärendebeskrivning 

Wolfgang Wollert, Blumenau 163, D-22089 Hamburg, Tyskland, ansöker 

om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Moje 9:8. 

Fastigheten Moje 9:8 ligger i utkanten av bebyggelsen vid Mojesjöns östra 

sida och utanför sammanhållen bebyggelse. 

 

Fastigheten gränsar söderut direkt mot en bebyggda tomt och norrut mot ett 

skogsskifte. Det tilltänkta fritidshuset och dess tomtplats kommer att ligga 

100 meter från strandkanten och därmed utanför strandskyddat område. 

 

Bygglovet avser ett fristående fritidshus med en byggnadsyta på ca 50 m2 på 

en ej bebyggd fastighet. Byggnaden är tänkt att kläs med timmerliknande 

fasadmaterial, färgsättning är ännu inte bestämd. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Sakägare ska höras. 

 

Bedömning 

Bygglov bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-09-04, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten. 

Plan- och fasadritningar. 

 

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 § 98 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. 

 

Avgift 

Bygglov huvudbyggnad 7455 kronor 

Totalt    7455 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Wolfgang Wollert + besvärshänvisning 

Lantmäteriet 
__________ 
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 Dnr MBN/B2017-166/23 

Mbn § 99 

 

Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten Ersholen 12:5, 
avvikelse från plan 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Sökt bygglov och avvikelse från plan beviljas under förutsättning att 

ingen erinran inkommer. 

 

Ärendebeskrivning 

Teemu Lehtola, Hedvägen 46, 785 42 Mockfjärd, ansöker om bygglov för 

nybyggnad av förråd på fastigheten Ersholen 12:5 och avvikelse från 

detaljplanplan. Fastigheten Ersholen 12:5 ligger utmed vägen i ett 

villaområde i Mockfjärd. Fastigheten gränsar mot bebyggda tomter och mot 

vägen. 

 

Bygglovet avser ett fristående garage på 21 m2. Bygglov krävs normalt inte 

då förrådet är en attefallsåtgärd, men eftersom placeringen är på prickad 

mark krävs lov och beviljad avvikelse. Detta är även anledningen till varför 

berörda grannar ska höras. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Bygglov och avvikelsen bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-09-08, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten. 

Plan- och fasadritningar. 

 

Lagrum 

PBL 2014:900 9 kap. 30 § 

PBL 2014:900 10 kap. 14 § 

PBL 2014:900 10 kap. 9 § 

 

 

 

 

forts. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 99 forts. 

 

Avgift 

Bygglov 2000 kronor 

Totalt    2000 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Teemu Lehtola + besvärshänvisning 
__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-09-13 20 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/B2017-0135/23 

Mbn § 100 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten 
Lindbyn 1:4 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Sökt förhandsbesked beviljas under förutsättning att ingen erinran 

inkommer. 

 

Ärendebeskrivning 

Roland Gustafsson, Högsveden 101, 785 43 Mockfjärd, ansöker om 

förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Lindbyn 1:4, 

vid Norra Tansbodarna på sjön Tansens västra sida. Fastigheten består av 

sly och några större träd. Fastigheten gränsar mot skogsmark och fem 

bebyggda och ianspråktagna fastigheter, varav två avgränsar fastigheten från 

strandkanten. Anslutning med väg är tänkt att gå över fastighet Lindbyn 

1:14 som även ägs av sökande. 

 

Avloppsfrågan får lösas med enskild anläggning. 

Tillstånd söks hos Gagnefs kommuns miljökontor. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Fastighetsgrannar ska höras. 

 

Bedömning 

Positivt förhandsbesked bör kunna meddelas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-09-11, två sidor. 

Situationsplan. 

Översiktlig karta. 

Fotografier. 

 

Lagrum 

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

 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 100 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 

Roland Gustafsson + besvärshänvisning 

Lantmäteriet 
__________ 
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 Dnr MBN/2017-000243/40 

Mbn § 101 

 

Miljösamverkan Dalarna 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Gagnefs kommun ska delta i Miljösamverkan Dalarnas län. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljösamverkan Dalarna syftar till att effektivisera och stödja miljötillsynen 

i kommunerna i länet. Vinsten blir stärkt kompetens hos handläggarna, ökad 

samsyn och effektivare arbete. Detta i sin tur kan ge en mer rättssäker och 

professionell handläggning som ökar förtroendet hos företag och 

privatpersoner i samband med tillsyns- och kontrollarbetet. 

 

Miljösamverkan bedrivs idag i ett flertal län i Sverige  och samverkan har 

visat sig vara ett framgångsrikt sätt att bedriva miljötillsyn. Länsstyrelsen 

Dalarna erbjuder nu kommunerna i länet att delta i Miljösamverkan Dalarna. 

En förutsättning för detta är att samtliga kommuner i länet deltar. Kostnaden 

för deltagandet utgår från befolkningsstorleken och är för Gagnefs del 

beräknad till 35 000 kr per år. Kostnaden uppvägs av samordningsvinster 

som gagnar företagsklimatet och ökar miljönyttan. 

 

Lagrum 

MB, Livsmedelslagstiftningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-08-30, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Länsstyrelsen Dalarnas län 

Förvaltningen 
__________ 
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 Dnr, se rapportlista 

Mbn § 102 

 

Rapporter 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter 

1. Lantmäteriet - Underrättelse 

Underlag 

Lantmäteriet – underrättelser nr 9-16, 2017-06-13--2017-09-05, en sida. 

 

2. Budgetramverk för Gagnefs kommun 

Ärendebeskrivning  

Ett förslag till regelverk omkring kommunens budgetarbete har tagits fram. 

Det finns ett behov av att formalisera och tydliggöra de rutiner som finns 

omkring budgetarbetet. Bland annat tydliggörs budgetberedningens roll, 

samt vilket ansvar och befogenheter olika nivåer i organisationen har när det 

kommer till att disponera budgeten. 

 

Regelverk består av två delar, dels en budgetpolicy som fastställs av 

kommunfullmäktige, dels riktlinjer för budgetarbetet som fastställs av 

kommunstyrelsen och som kan justeras fortlöpande vid behov. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kf 170615 § 79, KS/2017:167/04, en sida. 

Budgetpolicy för Gagnefs kommun, tre sidor. 

Protokollsutdrag, Ks 170523 § 67, KS/2017:167/04, en sida. 

Riktlinjer för budgetarbetet i Gagnefs kommun, sex sidor. 

Dnr: MBN/2017-000184 

 

3. Begäran om övertagande av slutbesiktning täkter 

Ärendebeskrivning  

Miljö- och byggnadsnämnden har övertagit tillsyn över slutbesiktning av 

tillståndspliktiga täkter från länsstyrelsen. 

 

forts. 
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Mbn § 102 forts. 

 

Underlag 

Länsstyrelsens beslut 2017-07-26, dnr 504-5246-2017, tre sidor. 

Dnr: MBN/2017-000002/42 

 

4. Miljöinspektörernas information om verksamheten 

Information om skrivelse gällande omhändertagande av livsmedel. 

 

5. Delegationsbeslut tagna av miljö- och byggnadsnämndens 

ordförande 

Ärendebeskrivning 

Information om delegationsbeslut som miljö- och byggnadsnämndens 

ordförande har tagit under sommaren gällande: 

1. Fastigheten Bäsna 2:4 - Strandskyddsdispens för garage. 

2. Fastigheten Bäsna 34:12 – Tidsbegränsat bygglov för stall. 

3. Fastigheten Bäsna 43:3 – Avvikelse detaljplan för nybyggnad av enbostadshus. 

Underlag 

Karta inklusive foton på fastigheten Bäsna 2:4, dnr MBN/B2017-180, 

fyra sidor. 

Karta inklusive foton och grannintyg på fastigheten Bäsna 34:12, 

dnr MBN/B2017-168, sex sidor. 

Ritningar på fastigheten Bäsna 43:3, dnr MBN/B2017-132, fyra sidor. 

Dnr: MBN/B2017-180, MBN/B2017-168, Dnr MBN/B2017-132. 

 

6. Olovlig byggnad inom strandskyddat område på fastigheten 

Sifferbo 7:20 

Underlag 

Karta inklusive foton, tre sidor. 

Dnr: MBN/B2017-181 

forts. 
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Mbn § 102 forts. 

 

7. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 27 september och 

miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 11 oktober 

Ärendebeskrivning 

För ärenden som inte kan vänta till miljö- och byggnadsnämndens 

sammanträde i november, kommer nämnden ha arbetsutskott 27 september 

kl.08.00 i Gagnefsrummet och miljö- och byggnadsnämnd 11 oktober kl. 

16.00 i Mockfjärdsrummet. Kallelse samt eventuella handlingar kommer att 

läggas ut i Netpublicator cirka en vecka innan dessa möten. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunikationsavdelningen, 2017-09-05, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter (nr 7) 

Miljö- och byggförvaltningen (nr 7) 
__________ 
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Mbn § 103 

 

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 2017-58 - DB 2017-88. 

 

Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen: 

Beslut 2017-155 till 2017-245. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-09-01, en sida. 

Delegationslista miljö, 2017-06-09--2017-08-31, fem sidor. 

Delegationslista PBL, 2017-06-12--2017-09-01, 13 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 

 

 

 

 


