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Miljö- och byggnadsnämnden 2017 
 

 

2017-02-15 

§ 1 Föregående protokoll 

§ 2 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 3 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 4 Bokslut 2016 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 5 Detaljplan för Floda kyrkby 4:4 m.fl. (Nordost om Paviljongvägen) 

samt upphävande av del av Dala Floda Kyrkby (Strandbacken) 

§ 6 Planuppdrag för byggandet av en ny industriverksamhet 

§ 7 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 

Gräv 18:9, vid Tansen 

§ 8 Strandskyddsdispens för ombyggnad och inglasning av befintlig 

veranda på fastigheten Björbo 13:8 

§ 9 Strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på fastigheten 

Nordåker 1:9 

§ 10 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Djurmo 4:25 

§ 11 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Moje 5:42 

§ 12 Förhandsbesked och avvikelse från plan för nybyggnad av garage/ 

gäststuga och växthus på fastigheten Tjärna 29:52 

§ 13 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Bäsna 34:76 

§ 14 Olovlig byggnad inom strandskyddat område på fastigheten 

Djurås 15:3 

§ 15 Ovårdad fastighet, Syrholen 13:6 

§ 16 Marklov för bortsprängning av berg på fastigheten Djurås 20:13 

§ 17 Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbodar på fastigheten 

Rista 10:24 

§ 18 Begäran om övertagande av slutbesiktning täkter 

§ 19 Uppföljning och revidering av tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd 

2016-2017 

§ 20 Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2017 

§ 21 Remiss från länsstyrelsen, dnr 511-11575-2016, av beslut inför 

bildandet av naturreservatet Närsberget i Gagnefs kommun 

§ 22 Fastställa vägsträckningen på Djurgattu och Hegattu, samt anta ett nytt 

vägnamn i Djur 

§ 23 Borttagande av populärnamnen Nedre- och Övre Tjärna 

§ 24 Uppföljning av internkontrollplanen 2016 

§ 25 Internkontrollplan 2017 

§ 26 Förslag till ny plantaxa 

§ 27 Rapporter 

§ 28 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2017-03-29 

§ 29 Föregående protokoll 

§ 30 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 



 

 

§ 31 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 32 Verksamhetsberättelse 2016 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 33 Budget 2018 - Behovsbeskrivning miljö- och byggnadsnämnden 

§ 34 Detaljplan för Floda kyrkby 4:4 m.fl. (Nordost om Paviljongvägen) 

samt upphävande av del av Dala Floda Kyrkby (Strandbacken) 

§ 35 Detaljplan för del av Djurmo 1:11 (Ytterbacka) 

§ 36 Detaljplan för del av fastigheterna Lindan 20:2 och Bomsarvet 13:3 

(Himmelslätta industriområde) 

§ 37 Planuppdrag på fastigheten Moje 5:102 

§ 38 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av ett tredje reningssteg på 

fastigheten Lindbyn 3:18, vid Dalälven 

§ 39 Olovlig byggnad inom strandskyddat område på fastigheten 

Djurås 15:3 

§ 40 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheterna 

Bröttjärna 5:12 och 5:22 

§ 41 Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Myrholen 2:14 

§ 42 Nybyggnad av enbostadshus och förråd på fastigheten 

Björbo 26:82 

§ 43 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Färmsnäs 8:9 

§ 44 Påbyggnad av enbostadshus på Djurås 10:14 

§ 45 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, rivningslov för del av 

lada och avvikelse från plan på fastigheten Syrholen 13:18 

§ 46 Bygglov för nybyggnad av förråd och avvikelse från plan på 

fastigheten Utby 4:28 

§ 47 Ändra stavningen på Stéens väg i Övre Tjärna 

§ 48 Rapporter 

§ 49 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2017-05-10 

§ 50 Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation på fastigheten 

Lindan 20:2 

 

2017-05-10 

§ 51 Föregående protokoll 

§ 52 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 53 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 54 Prognos 2017-03-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 55 Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 56 Strandskyddsdispens för nybyggnad av ateljé på fastigheten 

Hovänget 6:7 vid Västerdalälven 

§ 57 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och fristående 

altan på fastigheten Skogen 5:21, vid Gimmen 

§ 58 Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på fastigheten 

Floda kyrkby 7:11, vid Flosjön 

§ 59 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

Bröttjärna 13:23 vid Dalälven 

§ 60 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

Syrholen 15:17, vid Flosjön 

§ 61 Strandskyddsdispens för nybyggnad av kontroll- och ställverksbyggnad 

på fastigheten Myrholen 1:44 

§ 62 Förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus på fastigheten 

Moje 19:9 



 

 

§ 63 Bygglov och rivningslov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

Syrholen 15:17, vid Flosjön 

§ 64 Avvikelse från detaljplan och rivnings- och bygglov för nybyggnad 

av garage, uthusdel och carport på fastigheten Djurås 6:27 

§ 65 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 

Tjärna 30:12 

§ 66 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 

Bäsna 34:93 

§ 67 Uppföljning av åtgärdsföreläggande av ovårdad fastighet, 

Djurås 20:18 

§ 68 Bygglov för uppsättande av skylt på fastigheten Djurås 3:15 

§ 69 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och avvikelse från 

plan på fastigheten Arvslindan 17:9 

§ 70 Bygglov för ändrad användning från läkarmottagning till 

bostadslägenheter på fastigheten Björbo 26:12 

§ 71 Information om arbetet med GDPR i Gagnefs kommun 

§ 72 Rapporter 

§ 73 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 74 Extra sammanträde för miljö- och byggnadsnämnden 

 

2017-05-17 

§ 75 Detaljplan för del av fastigheterna Lindan 20:2 och Bomsarvet 3:3 

(Himmelslätta industriområde) 

 

2017-06-21 

§ 76 Yttrande angående ansökan om tillstånd för Mockfjärds 

avloppsreningsverk, Gagnefs kommun, Dnr 551-1655-2017 

§ 77 Strandskyddsdispens utmed bäck i Björbo 

 

2017-06-21 

§ 78 Föregående protokoll 

§ 79 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 80 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 81 Prognos 2017-05-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 82 Detaljplan för del av fastigheterna Lindan 20:2 och 

Bomsarvet 13:3 (Himmelslätta industriområde) 

§ 83 Strandskyddsdispens för flytt av sovstuga på fastigheten Utby 4:24, 

vid Gimmen 

§ 84 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten By 8:8 

§ 85 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Säl 11:40 

§ 86 Bygglov för ändrad användning från enbostadshus till HVB- 

verksamhet på fastigheten Gräv 12:6 

§ 87 Ovårdad fastighet, Syrholen 13:6 

§ 88 Rapporter 

§ 89 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2017-09-13 

§ 90 Föregående protokoll 

§ 91 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 92 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 



 

 

§ 93 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

Lindan 9:47 

§ 94 Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Gröntuv 20:20, 

vid Tansen 

§ 95 Strandskyddsdispens för förrådsbyggnad på fastigheten Västtjärna 2:13 

§ 96 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fibernod på fastigheten Björka s:40 

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

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

§ 99 Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten Ersholen 12:5, avvikelse 

från plan 

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

§ 101 Miljösamverkan Dalarna 

§ 102 Rapporter 

§ 103 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2017-10-11 

§ 104 Föregående protokoll 

§ 105 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 106 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 107 Budgetuppföljningsprognos 2017-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 108 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

Floda kyrkby 11:40, vid Flosjön 

§ 109 Strandskyddsdispens för ombyggnad av förråd till duschlokal på fastigheten 

Hovänget 2:11, vid Västerdalälven 

§ 110 Strandskyddsdispens för nybyggnad av tre campingstugor på fastigheten 

Hovänget 2:12, vid Västerdalälven 

§ 111 Strandskyddsdispens för nybyggnad av attefallshus på fastigheten Moje 5:32, 

vid Mojesjön 

§ 112 Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus med garage samt brygga 

på fastigheten Ytterbacka 8:2, vid Dalälven 

§ 113 Byggnadslov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Österfors 7:59 

§ 114 Avvikelse från plan och bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten 

Utby 4:30 

§ 115 Avvikelse från plan och bygglov för tillbyggnad av handelslokal på fastigheten 

Gröntuv 20:23 

§ 116 Bygglov för ändrad användning från bostad till HVB verksamhet på fastigheten 

Gräv 12:6 

§ 117 Olovlig byggnad på fastigheten X 

§ 118 Uppföljning av åtgärdsföreläggande av ovårdad fastighet, X 

§ 119 Olovligt byggande av skärmtak på fastigheten X 

§ 120 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott (S) 

§ 121 Rapporter 

§ 122 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2017-11-08 

§ 123 Bygglovtaxa i Gagnefs kommun 

§ 124 Remiss angående bildande av naturreservatet Tandflytten 

 

 

 

 

 



 

 

2017-11-08 

§ 125 Medborgarförslag om LONA bidrag för att minska eller stoppa 

lupinernas framfart 

§ 126 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 127 Föregående protokoll 

§ 128 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 129 Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 130 Begäran ändring av detaljplan för Högsvedens industriområde 

§ 131 Bygglov för ändrad användning för del av enbostadshus till verkstad på 

fastigheten Gröntuv 37:10 

§ 132 Yttrande till Energimarknadsinspektionen om förlängning av nätkoncession 

för en 400 kV kabel genom centrala delar av Gagnefs kommun 

§ 133 Avfallsplan 2018 - 2022 – yttrande till DVAAB 

§ 134 Miljöpris 2017 

§ 135 Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider 2018 

§ 136 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 2018 

§ 137 Rapporter 

§ 138 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2017-12-13 

§ 139 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 140 Föregående protokoll 

§ 141 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 142 Detaljbudget Miljö- och byggnadsnämnden 2018 

§ 143 Begäran om ändring av detaljplan för Bröttjärna 14:20 

i södra Säl 

§ 144 Bildande av naturreservat söder om Säl 

§ 145 Strandskyddsdispens för nybyggnad av ateljé på fastigheten X, 

vid Dalälven 

§ 146 Strandskyddsdispens för tillfällig byggbod/förrådsbyggnad på fastigheten 

Sälje 38:1 

§ 147 Strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av enbostadshus och del av 

ekonomibyggnad på fastigheten Färmsnäs 5:15, vid bäck 

§ 148 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 

Ytterbacka 8:2 

§ 149 Utdelning av miljöpris 2017 

§ 150 Rapporter 

§ 151 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 152 Deltagare vid möten med Länsstyrelsen i Dalarnas län gällande kallelser till 

miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

 

 

 


