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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), ej § 134 på grund av jäv. 

 
Övriga närvarande 
 

Tjänstemän 

Birgitta Johanson, förvaltningschef/stadsarkitekt, §§ 125-136, del av § 137 

Eric Larsson, plan- och byggingenjör, § 128, §§ 130-132, del av § 137, § 138  

Hampus Åkerman, byggnadsinspektör, § 128, §§ 130-131, del av § 137, § 138 

Pia Söderström, miljö- och naturvårdshandläggare, § 125, § 129, § 133, del av § 137 

Erik Mååg, ekonom, § 129 

Katharina Mansfeld, ekonom, § 129 
 

Justering 

Justerare 

Jan Wallin (M) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-11-14, kl. 12.30 §§ 125-138 

 
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 

§§ 125-138 2017-11-14 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-12-06 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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 Dnr MBN/2017-162 

Mbn § 125 

 

Medborgarförslag om LONA bidrag för att minska eller stoppa 
lupinernas framfart 
 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen om att Gagnefs 

kommun gör lika som Leksands kommun och söker ett LONA-bidrag för att 

minska eller stoppa lupinernas framfart. 

 

Förslagsställaren beskriver helt riktigt hur lupinerna sprider sig längs 

vägarna och utanför trädgårdar. De konkurrerar ut den artrika, lågvuxna 

floran. 

 

Leksands kommun fick LONA-bidrag 2015 och har spridit information om 

problematiken och dokumenterat läget, samt försökt få till stånd åtgärder. 

 

Bedömning 

Såväl lupiner som jätteloka och jättebalsamin är främmande, invasiva arter 

som bör bekämpas för att de inte ska konkurrera ut den inhemska floran. 

 

Prio 1 att informera på kommunens hemsida om problematiken och vad man 

som enskild kan göra. 

Prio 2 att miljö- och byggförvaltningen samarbetar med tekniska 

förvaltningen för att dokumentera och, då det är praktiskt möjligt, åtgärda 

dessa arter på kommunens mark. 

Prio 3 att informera byföreningar, vägföreningar m fl om vad man som 

enskild och förening kan göra. 

 

LONA-projekt är aktuellt att söka endast om man har viss omfattning på 

externa utlägg. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att man med interna 

resurser kan börja med prio 1 och 2 och att det senare eventuellt kan bli 

aktuellt att söka LONA-bidrag. 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 125 forts. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2017-10-06, en sida. 

Protokollsutdrag Kf 170504 § 27, dnr KS/2017:77/43, en sida. 

Medborgarförslag 2017-04-02, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 170504 § 27 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 
__________ 

Förvaltningen + handling 
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 Dnr MBN/2017:000048/40 

Mbn § 126 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från miljö- och byggförvaltningens verksamhet, 

innehållande: 

• Miljö 

• Bygglov 

• Planering 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, oktober 2017, en sida. 
__________ 
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Mbn § 127 

 

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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Mbn § 128 

 

Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Genomgång av ärendebalanslistan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-30, en sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2017-10-30, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Mbn sekreterare 
__________ 
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 Dnr MBN/2017-000067/40 

Mbn § 129 

 

Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Miljö- och byggnadsnämnden  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Miljö- och 

byggnadsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden som helhet lämnar en prognos som är ca 

500 tkr bättre än budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-08, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Miljö och byggnadsnämnden, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn171011 § 107 

Mbn 170510 § 55 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom K.M. + handling  

Ekonom E.M. + handling 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 
__________ 
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Mbn § 130 

 

Begäran ändring av detaljplan för Högsvedens industriområde 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att 

påbörja arbetet med revidering av gällande detaljplan för Högsvedens 

industriområde för att tillåta handel med livsmedel. 

 

Ärendebeskrivning 

En förfrågan om ny detaljplan för del av Högsvedens industriområde i 

Mockfjärd har framförts till förvaltningen. ICA avser att flytta affären i 

Mockfjärd från sitt nuvarande läge söder om Västerdalälven till 

Mockfjärdsfönsters tidigare lokaler vid Högsveden. Fastigheten ligger vid 

E16 i anslutning till infarten till samhället österifrån. ICA har redan sagt upp 

hyresavtalet med ägaren till nuvarande fastighet och har också hotat med att 

lägga ned verksamheten i Mockfjärd. De är dock inte villiga att bygga en 

helt ny affärslokal. 

 

Gällande detaljplan tillåter endast handel med skrymmande varor, dock ej 

livsmedel, varför en ny detaljplan måste tas fram. Länsstyrelsen har i sin tur 

ställt krav på att den yttre miljön anpassas för de oskyddade trafikanterna. 

Det betyder i klartext att en ny gång- och cykelväg måste byggas från 

Högsvedsvägen utmed Tarkovägen till den framtida ICA-butikens entré. 

 

Ett planavtal ska tecknas med sökanden innan planarbetet påbörjas. En 

preliminär tidplan för arbetet finns framtagen och tidigast i mitten av april 

2018 kan en laga kraftvunnen detaljplan vara klar. 

 

Lagrum 

PBL 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2017-10-30, en sida. 

Översiktskarta, en sida. 

Ortofoto, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Sökanden + handling 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 
__________ 
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 Dnr MBN/B2017-000232/23 

Mbn § 131 

 

Bygglov för ändrad användning för del av enbostadshus till 
verkstad på fastigheten Gröntuv 37:10 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja sökt bygglov under förutsättning att ingen erinran inkommer. 

 

Ärendebeskrivning 

Arne Andersson, Flodvägen 4, 78561 Djurås ansöker om bygglov för 

ändrad användning för del av enbostadshus till verkstad på fastigheten 

Gröntuv 37:10. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse i byn 

Gröntuv. Det är befintligt garage och förrådsdel som ingår i 

huvudbyggnaden, vilket avses nyttjas som plåtverkstad. Idag brukas 

byggnaden som boende, frisörsalong, förråd och lager. 

 

Ärendets beredning 

Byggförvaltningen har besökt platsen. 

Grannarhörande tiden utgår 2017-11-16. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-11-07, en sida. 

Översikt för fastigheten 

Fotografier 

 

Lagrum 

Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30 §. 

 

Protokollsutdrag 

Arne Andersson + besvärshänvisning 

Fastighetsgrannar + besvärshänvisning 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 
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 Dnr MBN/2017-000291 

Mbn § 132 

 

Yttrande till Energimarknadsinspektionen om förlängning av 
nätkoncession för en 400 kV kabel genom centrala delar av 
Gagnefs kommun 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden begär att Svenska kraftnäts befintliga 400 

kV kraftledning från Bäsna i Gagnefs kommun och norrut förläggs i 

kabel på sträckan genom samhällena Djurås och Djurmo.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden begär att Svenska kraftnäts befintliga 400 kV 

kraftledning från Bäsna i Gagnefs kommun och norrut förläggs i kabel på 

sträckan genom samhällena Djurås och Djurmo. 

 

Redogörelse av ärendet 

Svenska kraftnät har hos Energimarknadsinspektionen ansökt om 

förlängning av befintlig nätkoncession för en 400 kV-ledning mellan Porjus 

och Odensvi. I juni månad yttrade sig kommunen om delsträckan från 

kommungränsen från Borlänge till Bäsna samhällen utan erinran. Förfrågan 

gäller nu samma 400 kV kraftledning som passerar från Bäsna, över 

Dalälven, genom Djurås och Djurmo samhällen, över Rv70/E16 och 

Dalabanan och vidare genom ett skogsområde norrut till gränsen mot 

Leksands kommun. 

 

Bostadsbebyggelsen utmed ledningsstråket är koncentrerad till Djurås by 

och östra delen av Djurmo samhälle. På denna sträcka finns inom 100 meter 

från ledningens mitt åtta bebyggda fastigheter där människor stadigvarande 

vistas. Magnetfälten i anslutning till byggnaderna varierar vid en 

årsmedelströmlast mellan 0,5 till 1,5 µT beroende på bebyggelsens närhet 

till kraftledningsgatan. Det finns inga fastlagda gränsvärden för strålning, 

men förhöjda magnetiska fält i bostäder kan leda till ökad risk för leukemi 

hos barn. 

 

Kraftledningar utgör därmed en hälsofara som kräver skyddsavstånd till 

bostäder. Samtidigt är bebyggelsetrycket stort i denna del av kommunen. 

Många vill bo i Djurmo och Djurås med närheten till Borlänge och Falun.  

 

forts. 
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Mbn § 132 forts. 

 

Markresurserna i framförallt Djurmo begränsas av kraftledningsgatan väster 

om samhället. Ledningsgatan utgör också ett öppet sår i landskapsbilden i 

ett tätbebyggt område och är väl synlig på långa avstånd utmed Dalälven, 

E16 och järnvägen. 

 

Med en markförlagd kabel på en sträcka av knappt tre km från 

skogsområdet norr om järnvägen, över Dalälven och närbelägna hus i 

Arvslindan kan hälsovinster göras och ny attraktiv byggbar mark tillskapas 

samtidigt som ett sår i landskapsbilden kan läkas. Mest akut vad gäller 

markförläggning är sträckan genom tätbebyggelsen. 

 

Lagrum 

PBL och MB 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2017-10-24, två sidor. 

Begäran om yttrande remiss 2010-102400, 2017-09-25, inklusive 

Remiss Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession 2017-09-25, 

sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Energimarknadsinspektionen 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 
__________ 
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 Dnr MBN/2017-299 

Mbn § 133 

 

Avfallsplan 2018 - 2022 – yttrande till DVAAB  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Anta yttrande över Avfallsplan 2018-2022 för Gagnef, Leksand, 

Rättvik och Vansbro kommun, samt översända det till Dala Vatten och 

Avfall AB. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs, Leksands, Rättviks och Vansbro kommun har gemensamt tagit 

fram ett förslag till plan för ökad återanvändning och hållbar 

avfallshantering. Det har gjorts i samverkan med övriga dalakommuner och 

bygger på en mall som är gemensam för alla Dalarnas kommuner. Planen 

avses gälla för åren 2018 till 2022. 

Planen är också samordnad med länsstyrelsens förslag till 

miljömålsprogram för samma tid.  

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter och vägledning om 

kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 

2017:2). Föreskrifterna började gälla från och med den 1 maj 2017. 

 

Med de nya föreskrifterna och vägledningen vill Naturvårdsverket att 

kommunerna ska lägga mer fokus på avfallsförebyggande åtgärder. Detta 

för att visa att det viktiga med planerna är att redovisa vad som behöver 

hända med avfallsarbetet i kommunen. Föreskrifterna och vägledningen 

lägger vidare stor vikt på samverkan inom kommunen, såväl som med andra 

aktörer i arbetet med att ta fram planen. 

 

Viktiga förändringar är: 

• Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, 

etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer. 

• Mål och åtgärder för nedskräpning har tillkommit. 

• Kommunerna ska redovisa de styrmedel man planerar att använda för att 

implementera mål och åtgärder. 

 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 133 forts. 

 

 

Mål och åtgärder i Avfallsplanen är uppdelade i områden anpassade till 

avfallshanteringens olika delar med avseende på EU:s och Miljöbalkens 

avfallstrappa samt utifrån vad som prioriteras i Dalarna 2018 - 2022.  

 

Målen gäller såväl hela Dalarna som varje enskild kommun om inte annat 

anges. 

Målen ska gälla under hela planperioden där övergripande mål riktar sig 10 

– 15 år i framtiden och dess underliggande delmål avser mätbart utfall år 

2022.  

Åtgärderna avser det specifika övergripande målet och samtliga dess 

underliggande delmål. Åtgärderna kan revideras årligen i syfte att uppnå 

uppsatta mål. Vid behov ska åtgärder inarbetas i ansvarigas 

verksamhetsplaner/budget. Under varje område anges åtgärd med ansvar 

och tidplan. 

 

I separat faktaunderlag framgår uppgifter på utfall uppföljning avfallsplan 

2013–2017, nationella regionala mål och riktlinjer, statistik samt övriga 

uppgifter som ska framgå av en kommunal avfallsplan. 

 

Yttrande 

Miljö- och byggnadsnämnden ser positivt på att många åtgärder i 

avfallsplanen ska drivas av eller ha medverkan av en ”Lokal 

avfallsplanegrupp”. Gruppen ska utses av kommunstyrelse i varje kommun. 

För att genomföra åtgärderna krävs det att kommunen avsätter resurser till 

en sådan grupp.  

 

De två åtgärdspunkter som direkt faller under miljö- och byggnadsnämnden 

är nedanstående: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 133 forts. 

 

 

 
 

När det gäller 2017:20 anser förvaltningen att frågor om hur avfallshierarkin tillämpas vid 

upphandling, eller mot verksamheter endast kan diskuteras i myndighetens rådgivande kapacitet 

vid tillsyn. 

 

Därutöver finns åtgärder inom det övergripande målet ”Risken för negativ miljöpåverkan från 

nedlagda kommunala deponier ska minska” där miljöförvaltningen kan komma att bli involverad.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2017-11-06, två sidor. 

Brev Remiss av förslag till plan för ökad återanvändning och hållbar 

avfallshantering för Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro, 2017-10-12, 

en sida. 

Alla dokument om avfallsplanen finns tillgängliga på https://avfallsplandalarna.se/ 

 

Protokollsutdrag  

Dala Vatten och avfall AB 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 

 

 

https://avfallsplandalarna.se/
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Mbn § 134 

 

Miljöpris 2017 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljöpris 2017 tilldelas: 

 Börje Lindvall och Eva Hannerz, Bodarna, som får 10.000 kronor, 

med motiveringen, 

 ”I flera byar mellan Dalälven och Arvslindan och Bodarna har genom ett 

flerårigt arbete med täckdikning, buskröjning och betesdjur det öppna landskapet 
återställts. Detta har medfört att ängsblommor återkommit i stor omfattning, 
vilket har gynnat insekter och fågelliv i byarna.”. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Petra Wiklund (M) i överläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Det har kommit in tre förslag på kandidater till miljöpriset. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kf 050607 § 67, Regler för miljöstipendiet/miljöpris, en sida. 

Sammanställning av miljöstipendiater/miljöpristagare 1992-2016, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Börje Lindvall och Eva Hannerz + brev 

Övriga sökanden + följebrev 

Miljö- och byggförvaltningen  

Mbn sekreterare 
__________ 
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Mbn § 135 

 

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider 2018 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Fastställa miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider för 2018 

enligt följande: 

 7 februari 

21 mars 

 8 maj 

20 juni 

12 september 

17 oktober 

14 november 

12 december 

2. Mötestiden är klockan 13.00. 

 

Ärendebeskrivning 

Eventuellt behöver sammanträdet den 14 november 2018 flyttas till den 16 

november 2018, beroende på valresultat och eventuellt tidsförändrat beslut 

av kommunfullmäktige, för val av miljö- och byggnadsnämndens 

arbetsutskott. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-11, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggförvaltningen 

Kommunsekreterare 

Reception 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-11-08 18 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 136 

 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts 
sammanträdestider 2018 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Fastställa miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts 

sammanträdestider för 2018 enligt följande: 

 24 januari 

 7 mars 

 25 april 

 5 juni 

 29 augusti 

 3 oktober 

 31  oktober 

 28 november 

2. Mötestiden är klockan 08.00. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-11, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 

Miljö- och byggförvaltningen 

Kommunsekreterare 

Reception 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-11-08 19 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr, se rapportlista 

Mbn § 137 

 

Rapporter 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter 

1. Lantmäteriet - underrättelser 

Underlag 

Lantmäteriet – underrättelser nr 26-33, 2017-10-03--2017-10-30, en sida. 

 

2. Information om de kommunala naturreservaten 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och naturvårdshandläggare Pia Söderström informerar om de 15 

kommunala naturreservaten som finns i Dalarnas län. Bland annat 

informeras om Djurmo Klack med störningar av pilgrimsfalk, Tansvägga, 

där länsstyrelsen kommer att bilda ett statligt naturreservat på Ludvikasidan 

– Predikstolen, samt om Prästbuans naturreservat som ligger på gränsen 

mellan Borlänge och Ludvika kommun. Slutligen informeras om 

underhållsbehov gällande samtliga naturreservat i Dalarnas län. 

 

3. Verksamhet och budget 

Ärendebeskrivning 

Budgetförslaget Verksamhet och budget 2018-2020 utgår från 

budgetberedningens ramförslag från 2017-09-04. MBN förhandling enligt § 

11 är genomförd 2017-09-07. 

 

I förslaget fastställs ekonomiska ramar samt mål för verksamheten för 2018. 

 

Budgetförslaget baseras på ett resultatöverskott på 2 % räknat som andel av 

summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning. 

 

 

 

forts. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 137 forts. 

 

Underlag 

Kf 171005 § 115, dnr KS/2017:157/04, fem sidor. 

Reservation från Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna, 

bilaga 1, två sidor. 

Gagnef Verksamhet och budget 2018-2020, 22 sidor. 

 

4. Strandskyddsdispenser - bryggor 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsinspektör Hampus Åkerman informerar om regler för bryggor när 

det gäller strandskydd. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska förvaltningen, markingenjör L.S och mätningsingenjör D.Ö. (nr 1) 
__________ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2017-11-08 21 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 138 

 

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 2017-102 till DB 2017-107, samt DB 2017-300 till DB 2017-303 

 

Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen: 

Beslut 2017-000283 till 2017-000305 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-30, en sida. 

Delegationslista miljö, 2017-10-04--2017-10-30, två sidor. 

Delegationslista PBL, 2017-10-03--2017-10-30, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen 

Mbn sekreterare 
__________ 

 


