
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-12-13 1 (24) 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.00 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Tomas Fredén (S) ordförande 

Owe Thorssell (MP) 

Jan Wallin (M) 

Göran Strandberg (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Lennart Finn (KOSA), tjänstgörande för Curt Svärd (KOSA) 

Petra Wiklund (M), §§ 139-148, 150-152, tjänstgörande för Sofia Lorentzon (C)  

 
Tjänstemän 

Birgitta Johanson, förvaltningschef/stadsarkitekt 

Eric Larsson, plan- och byggingenjör 

Hampus Åkerman, byggnadsinspektör, § 139, § 142, § 145, § 147, del av § 150 

Pia Söderström, miljö- och naturvårdshandläggare, §§ 139-145, § 147, § 149, del av § 150 

Sofia Nyberg, miljöinspektör, § 149 

Tomas Skymning, miljöinspektör, § 149, del av § 150 

Helena Hamvall, miljöinspektör, § 149, del av § 150 

Elin Widmark, miljöinspektör, § 149 

Katharina Mansfeld, ekonom, § 139, § 142 

 
Justering 

Justerare 

Jan Wallin (M) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-12-18, kl. 13.30 §§ 139-152 

 
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  2017-12-13 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 139-152 2017-12-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-01-09 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/2017:000048/40 

Mbn § 139 

 

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, november-december 2017, 

två sidor. 
__________ 
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Mbn § 140 

 

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 § 141 

 

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 

Ks 140902 § 163 

Ks 140218 § 26 

KS/2014:116/21 

MBN/B 2014-0042/21 

Detaljplan Tjärna 

30:18 (söder om 

Gagnefsgården) 

 

Mbn 161214 § 145 
Detaljplan för del av 

Mjälgen 22:1, skifte 4 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-29, en sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2017-11-29, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Mbn sekreterare 
__________ 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-12-13 6 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/2017-000361/40 MBN/2017:8/04 

Mbn § 142 

 

Detaljbudget Miljö- och byggnadsnämnden 2018  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna budgetförslag för 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten förväntas lämna ett överskott för 2017 till följd av lägre 

personalkostnader och högre intäkter inom område plan och bygg. 

Detaljbudgeten för 2018 bygger på att intäkternas utfall fortsätter på en 

högre nivå än tidigare budgeterat och den förväntade intäktsram har därför 

anpassats. Miljö- och byggnadsnämnden har en utökat ram för att kunna 

utöka bemanningen.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2017-12-05, en sida. 

Miljö- och byggnadsnämnden detaljbudget 2018, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen, rapport + handling 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom K.M. + handling 
__________ 

Förvaltningen + handling 
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 Dnr MBN/2017:3/21 

Mbn § 143 

 

Begäran om ändring av detaljplan för Bröttjärna 14:20 i 
södra Säl  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ge uppdrag till miljö- och byggförvaltningen att påbörja arbetet med 

revidering av gällande detaljplan för Bröttjärna 14:20 (del av södra Säl) 

med syfte att bilda ett naturreservat för del av området. 

 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Bröttjärna 14:20 är detaljplanerad för utökning av 

fritidshusbebyggelsen i södra Säl. Nu vill ägaren till marken avsätta del av 

detaljplanerat område till ett mindre naturreservat. För att detta ska vara 

möjligt krävs att tre tomter samt en infiltrationsanläggning för avlopp ersätts 

med naturmark. Planområdet föreslås att omfatta nuvarande detaljplan med 

röd avgränsning på bifogad karta. Det framtida reservatets utsträckning 

redovisas med grön färg. 

 

Lagrum 

MB 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2017-11-28, en sida. 

Karta, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 
__________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/2017-321 

Mbn § 144 

 

Bildande av naturreservat söder om Säl 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Påbörja bildande av naturreservat på fastigheten Bröttjärna 14:30, söder 

om Säl. 

 

Ärendebeskrivning 

Markägaren John Ilis kontaktade kommunen i början av november 2017 för 

att få en del av sin skog skyddad, för människor att vistas i. Platsen ligger 

höglänt med milsvid utsikt över landskapet och omfattar 4 hektar. Efter 

diskussioner med kommunen är inriktningen att ett kommunalt naturreservat 

ska bildas, utan krav på ersättning från markägaren. Huvudsyftet med 

reservatsbildningen är för friluftslivets behov men den gamla tallskogen på 

100-200 år har också vissa naturvärden. 

Området omfattas delvis av en detaljplan med byggrätter. För att kunna 

bilda naturreservatet måste tre byggrätter tas bort. Frågan om ändring av 

detaljplanen hanteras i ett annat ärende. 

 

Finansiering 

Markägaren har inga krav på ersättning för skogens värde. För att få 

täckning för utlägg för reservatsbildning och iordningställande av området 

har en ansökan om LONA-bidrag lämnats in. Iordningställandet innefattar 

gränsmarkeringar, skyltar, liten p-plats, anlagd stig med cirka 1 meters 

bredd samt rastplats. Kommunens medfinansiering omfattar egen tid. 

Ansökan kan endast lämnas in en gång per år, senast 1 december, varför 

förvaltningen valde att skicka in den även fast detta ärende inte hunnit 

behandlas. Kommunen tar på sig förvaltningen av reservatet men kostnaden 

för detta blir låg då det är en tallskog som i princip inte behöver någon 

skötsel. 

 

Lagrum 

Miljöbalken 7 kapitlet 4 §. 

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2017-12-01, en sida. 

Kartbilaga, en sida. 

 

 

forts. 
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Mbn § 144 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och naturvårdshandläggare Pia Söderström + handling 

John Ilis, markägare + handling 
__________ 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-12-13 10 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/B2017-0188/23 

Mbn § 145 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av ateljé på fastigheten X, 
vid Dalälven 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Sökt strandskyddsdispens avslås. 

 

Ärendebeskrivning 

X, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av ateljé på fastigheten 

X. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten X är drygt 9200 m2 stor och ligger vid Dalälven och är en 

bebyggd och delvis ianspråktagen fastighet. Fastigheten gränsar åt sydöst 

och sydväst mot väg och bebyggda fastigheter, åt nordväst mot obebyggd 

mark och åt nordost mot älven. Ner mot älven står idag en befintlig smedja. 

 

Avståndet från den tilltänkta nybyggnationen till strandkanten är ca 7 meter. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Avslag. 

 

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. Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet 

inte kan tillgodoses utanför området. 

 

Motivering till beslut 

Strandskyddsdispensen avslås då skäl för dispens inte anses finnas. 

 

 

forts. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 145 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2017-11-07, två sidor. 

Situationsplan 

Översiktlig karta 

Fotografier 

 

Lagrum 

Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §. 

 

Upplysningar 

Besvärshänvisning bifogas. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 1680 kronor 

Totalt  1680 kronor  

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 
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 Dnr MBN/B2017-0253/23 

Mbn § 146 

 

Strandskyddsdispens för tillfällig byggbod/förrådsbyggnad på 
fastigheten Sälje 38:1 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs endast av ytan byggnaden utgör på mark. 

 

Ärendebeskrivning 

Åsa Tillman, Färnzbogatan, 682 32 Filipstad, ansöker om 

strandskyddsdispens för uppförande av tillfällig byggbod som ska användas 

som förråd under pågående renovering av huvudbyggnad i direkt närhet mot 

bäck. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Sälje 38:1 ligger norra delen i byn Sälje i Dala-Floda och är en 

bebyggd och ianspråktagen fastighet. Inom fastighetens västra del finns en 

mindre bäck som rinner genom Sälje 38:1. 

 

Avståndet från placeringen av boden är till bäcken är ca en meter. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens bör 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. Efter besök på fastigheten konstaterades att 

fastigheten är bebyggd och ianspråktagen. Uppförandet av byggboden 

kommer begränsas av ett bygglov på max 5 år. Därav vill inte miljö- och 

byggnadsnämnden att utöka tomtplatsen. ”Tomtplatsen” begränsas till 

endast den till ytan boden utgör på mark. Bodens funktion ska vara för 

tillfällig förvaring och därmed inte utgöra ytterligare privatisering eller  

forts. 
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Mbn § 146 forts. 

 

avhålla, försämra tillgängligheten för allmänheten. Föreslagen byggnation 

innebär ingen betydande försämring för växt- och djurlivet på platsen. 

 

Beslutsunderlag 

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

Situationsplan för fastigheten Sälje 38:1 

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 

Åsa Tillman + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-12-13 14 
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 Dnr MBN/B2017-0252/23 

Mbn § 147 

 

Strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av 
enbostadshus och del av ekonomibyggnad på fastigheten 
Färmsnäs 5:15, vid bäck 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Sökt strandskyddsdispens beviljas. 

 

Ärendebeskrivning 

Anders Lundkvist, Kvistmyrvägen 4, 781 95 Borlänge, ansöker om 

strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av enbostadshus och del av 

ekonomibyggnad på fastigheten Färmsnäs 5:15. Strandskydd råder och 

därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Färmsnäs 5:15 är drygt 6500 m2 stor och ligger i byn Färmsnäs 

och är en bebyggd och delvis ianspråktagen fastighet. Fastigheten gränsar 

mot en ianspråktagen fastighet, skogsmark och den väg som leder genom 

byn. Huvudbyggnaden ska ersättas med ett nytt enbostadshus på ca 100-150 

m2 och den norra halvan av ekonomibyggnaden ska rivas och återuppföras i 

liknande storlek. 

 

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 

 

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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Mbn § 147 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2017-12-11, två sidor. 

Situationsplan 

Översiktlig karta 

Fotografier 

 

Lagrum 

Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §. 

 

Upplysningar 

Besvärshänvisning bifogas. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 1680  kronor 

Totalt  1680  kronor  

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Anders Lundkvist + besvärshänvisning 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 
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 Dnr MBN/B2017-00202/23 

Mbn § 148 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 
på fastigheten Ytterbacka 8:2 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja positivt förhandsbesked efter att grannehörandetiden utgått och 

under förutsättning att ingen erinran har inkommit. 

 

Ärendebeskrivning 

Andreas Perdén, Solbacka 41, 781 90 Borlänge, ansöker om 

strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage på 

fastigheten Ytterbacka 8:2. Positiv strandskyddsdispens för etableringen 

finns.  

 

Fastigheten Ytterbacka 8:2 ligger vid Dalälvens östra sida och består av till 

viss del av bebyggd och ianspråktagen mark. Fastigheten gränsar åt syd mot 

Dalälven, åt norr mot en bebyggd fastighet och ligger inom Djurmo tätort 

och är utpekat för bebyggelse enligt Gagnefs kommuns översiktsplan. 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för VA och servitut för väg 

finns. 

 

Huvudbyggnaden kommer utgöra en byggnadsyta på ca 90 m2 och uppföras 

som suterräng med ett tillhörande garage i mindre storlek. 

 

Avståndet från den tilltänkta nybyggnationen till fastighetsgräns var tänkt 

att ligga närmare än 4,5 m i första förslaget från sökande. Huvudbyggnad 

samt garage har nu justerats till ett avstånd på 4,5 m från fastighetsgräns och 

flyttats ner för att möjliggöra en passage på 6 m till Ytterbacka 8:3. En 

vägbredd inklusive dike på 6 meter förslås på befintlig väg med servitut. 

Detta enligt nya handlingar daterade 2017-11-24.  

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Remiss till grannar skickades ut 2017-09-22, synpunkter angående mark och 

väg inkom. 

Samråd med sakägare har genomförts. 

Sakägare ska höras ytterligare en gång via remiss. 

 

 

forts. 
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Mbn § 148 forts. 

 

Motiveringen till beslut 

Den tänkta bebyggelsen ligger i direkt anslutning till ett område med 

bebyggelse, kommunalt VA, nödvändig infrastruktur och rättigheter finns. 

Platsen är ganska kuperad med mindre vegetation men terrängen utgör inte 

något hinder för tänkt byggnation. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2017-11-05, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten 

Exempelhus 

Översiktlig karta 

 

Bedömning 

Positivt förhandsbesked bör kunna meddelas. 

(PBL 2010:900, 8 kap. 9 §) 

 

Lagrum 

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

 

Upplysningar 

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

inom den tiden upphör förhandsbeskedet att gälla. 

 

Förhandsbeskedet innebär ingen rätt att påbörja något som helst 

byggnadsarbete. 

 

Fullständiga bygglovhandlingar ska inlämnas för prövning av slutligt 

bygglov. 

 

En separat ansökan för anslutning till kommunalt VA, skickas till Dala 

Vatten och Avfall AB när det blir aktuellt att söka bygglov. 

 

Avgift 

Förhandsbesked 3552  kronor 

Totalt  3552  kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

forts. 
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Mbn § 148 forts. 

 

Övrigt 

Tomtplatsavgränsning är inte bindande för Lantmäteriet. Slutlig 

fastighetsgräns görs vid Lantmäteriförrättning. 

 

Protokollsutdrag 

Andreas Perdén + besvärshänvisning 

Lantmäteriet 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-12-13 19 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/2017:5/40 

Mbn § 149 

 

Utdelning av miljöpris 2017 
 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Tomas Fredén (S) delar ut 

kommunens miljöpris 2017 till: 

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.”. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 171108 § 134 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen 

Mbn sekreterare 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-12-13 20 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr, se rapportlista 

Mbn § 150 

 

Rapporter 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter 

 

1. Lantmäteriet - underrättelser 

Underlag 

Lantmäteriet – underrättelser nr 34-40, 2017-10-30--2017-12-05, en sida. 

 

2. Information - Bygglov för ändrad användning från bostad till HVB 

verksamhet på fastigheten Gräv 12:6 

Ärendebeskrivning 

Sökande har återtagit ansökan om bygglov för ändrad användning från 

bostad till HVB verksamhet på fastigheten Gräv 12:6. 

Miljö- och byggförvaltningen kommer att fakturera sökanden för den tid det 

tagit att handlägga ärendet. Sökanden är införstådd med detta. 

 

3. Synpunkter på Ludvikas och Borlänges översiktsplaner  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen informerar om ärendet ”Synpunkter på Ludvikas och 

Borlänges översiktsplaner”. 

Underlag 

Tjänsteskrivelse miljö- och byggförvaltningen 2017-11-23, två sidor. 

 

Dnr: MBN/2017:2/21 

 

 

 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-12-13 21 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 150 forts. 

 

4. Miljöinspektörernas information om verksamheten 

 

1. Länsstyrelsens revisionsrapporter – livsmedelskontrollen respektive 

miljötillsyn 

 

Underlag 

Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Gagnefs kommun, 

2017-12-04, åtta sidor. 

Länsstyrelsens minnesanteckningar efter kommunbesök hos Gagnef 

miljö- och byggnadsnämnd den 23 februari 2017, 2017-04-11, 

fyra sidor. 

 

Dnr: MBN/2017-000035  

 

2. Avfallshantering vid en fastighet i Sifferbo - klagomål på faktura 

 

Ärendebeskrivning 

Miljöinspektörerna Helena Hamvall och Tomas Skymning informerar 

om hantering av slaktavfall från fårskötsel vid en fastighet i Sifferbo, 

samt om klagomål på avgift som den berörda fått från miljö- och 

byggförvaltningen. Avgiften gäller för den tid det tagit för 

miljöinspektörerna att handlägga ärendet. Ärendet har överklagats av 

den berörde fastighetsägaren. 

 

5. X – Båthus 

Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten X har byggt ett båthus högre än vad som bygglovet 

anger. Fastighetsägaren har minskat höjden på byggnaden, men takfoten är 

fortfarande för bred på båda sidor. Fastighetsägaren kommer att kapa 

takfoten. Ytterligare några åtgärder återstår. 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-12-13 22 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 150 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning kommunstyrelsens förvaltning, 2017-12-06, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska förvaltningen, markingenjör L.S. och mätningsingenjör D.Ö.(nr 1) 
__________ 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-12-13 23 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 151 

 

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 2017-108 till DB 2017‐112 samt DB 2017-304 till DB 2017‐305. 

 

Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen: 

Beslut 2017-000306 till 2017-000328. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2017-12-05, en sida. 

Delegationslista miljö, 2017-10-31--2017-12-04, en sida. 

Delegationslista PBL, 2017-10-30--2017-12-05, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen 

Mbn sekreterare 
__________ 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-12-13 24 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 MBN/2017:7/00 

Mbn § 152 

 

Deltagare vid möten med Länsstyrelsen i Dalarnas län gällande 
kallelser till miljö- och byggnadsnämnden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden ordförande, 1:e vice ordförande och 

2:e vice ordförande ska kallas när länsstyrelsen kallar miljö- och 

byggnadsnämnden till möten. 

 

Ärendebeskrivning 

Det har noterats att inte alla ordinarie ledamöter i miljö- och 

byggnadsnämndens arbetsutskott kallas när länsstyrelsen kallar miljö- och 

byggnadsnämnden till möten. Ordinarie ledamöter i miljö- och 

byggnadsnämndens arbetsutskott är ordförande, 1:e vice ordförande och 

2:e vice ordförande. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Wallin (M): Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, 1:e vice 

ordförande och 2:e vice ordförande ska kallas när länsstyrelsen kallar miljö- 

och byggnadsnämnden till möten. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Jan Wallin (M) förslag mot avslag och finner att miljö- 

och byggnadsnämnden beslutar enligt Jan Wallin (M) förslag. 

 

Protokollsutdrag 

Ordinarie ledamöter, miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 

Miljö- och byggförvaltningen 
__________ 

 


