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Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.25 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Tomas Fredén (S) ordförande 

Curt Svärd (KOSA) 

Owe Thorssell (MP) 

Sofia Lorentzon (C) 

Jan Wallin (M) 

Göran Strandberg (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Petra Wiklund (M), tjänstgörande för Bengt Andersson (S) 

 
Övriga närvarande 
 

Tjänstemän 

Birgitta Johanson, förvaltningschef/stadsarkitekt 

Eric Larsson, plan- och byggingenjör, § 123 

Hampus Åkerman, byggnadsinspektör, § 123 

Pia Söderström, miljö- och naturvårdshandläggare, § 124 
 

Justering 

Justerare 

Jan Wallin (M) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-11-08, kl. 16.30 §§ 123-124 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Tomas Fredén (S) 

 
Justerare 

 

 ________________________________  

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

Organ Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnden  2017-11-08 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 123-124 2017-11-08 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-11-30 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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Mbn § 123 

 

Bygglovtaxa i Gagnefs kommun 
 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Anta den nya bygglovtaxan samt uttagande av ett grundbelopp på 

900 kronor per timme. 

2. Godkänna att en uppräkning av grundbeloppet sker med hjälp av 

tjänsteprisindex för tredje kvartalet varje år. 

3. Bygglovtaxan träder i kraft från och med 2018-01-01. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut  

1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett förslag till taxa 

för bygglovhanteringen. Syftet med taxan är att den enskilda kommunen ska 

få täckning för sina kostnader. Det är den enskilda kommunens nedlagda tid 

och kostnader som ingår i beräkningarna av avgifterna och detta innebär att 

siffrorna kommer att skilja sig åt mellan olika kommuner. 

 

Tidsuppskattningar ska ge möjlighet att ge kommunen ersättning för de 

timmar som läggs ned, och en framräknad handläggningskostnad per timme 

ska täcka lönekostnader och övriga kostnader. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen i Gagnefs kommun har tillsammans med 

byggnadsavdelningen i Vansbro kommun tagit fram tidsuppskattning av 

handläggning av PBL ärenden. Förslaget på bygglovtaxan är resultatet av 

tidsuppskattning av egna byggärenden och jämförelser med kommuner som 

finns i Dalarnas-, Örebro- och Gävleborgs län. 

 

Lagrum 

8 kap. 3 b § Kommunallagen (1991:900), KL 

12 kap. 8 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

 

 

forts. 
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Mbn § 123 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2017-11-06, en sida. 

Bygglovtaxa, nio sidor. 

SKL-Underlag 2014, version juni 2016, 60 sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 141103 § 189, dnr KS/2014:7125/04 

Ks 141014 § 193, dnr KS/2014:7125/04 

Mbn 140903 § 83, dnr MBN/2014-000322/40 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 
__________ 

Förvaltningen + handling 
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 Dnr MBN/2017-276 

Mbn § 124 

 

Remiss angående bildande av naturreservatet Tandflytten 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Gagnefs kommun ser positivt på den planerade 

naturreservatsbildningen och har inget att erinra mot utskickat förslag. 

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservatet Tandflytten cirka 5 km söder 

om Dala-Floda. Området omfattar 173 hektar och består av ungefär lika 

delar gammal skog och våtmarker. Syftet med reservatet är att bevara 

biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2017-10-20, en sida. 

Remiss bildande av naturreservatet Tandflytten, 27 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Länsstyrelsen i Dalarnas län  

Miljö- och byggförvaltningen + handling 
__________ 

 

 


