
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-03-21 1 (23) 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.10 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Tomas Fredén (S) ordförande 

Curt Svärd (KOSA) 

Owe Thorssell (MP) 

Sofia Lorentzon (C) 

Jan Wallin (M) 

Göran Strandberg (L) 

 
Övriga närvarande 
 

Tjänstemän 

Pia Söderström, förvaltningschef 

Birgitta Johanson, stadsarkitekt §§ 19-29, § 33 

Eric Larsson, plan- och byggingenjör, §§ 19-29, § 33 

Helena Hamvall, miljöinspektör, §§ 30-31 

Elin Widmark, miljöinspektör, §§ 30-31 
 

Justering 

Justerare 

Jan Wallin (M) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-03-27, kl. 09.30 §§ 19-34 

 
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  2018-03-21 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 19-34 2018-03-27 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-04-18 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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 Dnr MBN/2018:2/00 

Mbn § 19 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från miljö- och byggförvaltningens verksamhet, 

innehållande: 

• Miljö 

• Bygglov och planering 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2018-02-01 – 2018-03-08, en sida. 
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Mbn § 20 

 

Föregående protokoll 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Föra ärendet till ärendebalanslistan. 

 

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. 

 

Ärenden som ej vunnit laga kraft 

Datum / § / dnr. Ärenderubrik och beslut Kommentar 

Mbn 180207 § 11 

MBN/B2018-0006 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av fritidshus på 

fastigheten Gröntuv 47:10, vid 

Gimmen 

Länsstyrelsen begär 

den 26/2 2018 

prövning av beslutet 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning 2018-03-12, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Mbn sekreterare 
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 Dnr MBN/2018:5/00 

Mbn § 21 

 

Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har gått igenom miljö- och 

byggnadsnämndens ärendebalanslista inför sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning 2018-03-13, en sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2018-03-13, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Mbn sekreterare 
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 Dnr MBN/2018:6/04 

Mbn § 22 

 

Verksamhetsberättelse 2017 Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen 

1. Godkänna Verksamhetsberättelse 2017 Miljö- och byggnadsnämnden 

samt översända rapporten till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden visar ett resultat som är 643 tkr bättre än årsbudget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning 2018-03-06, en sida. 

Verksamhetsberättelse 2017 Miljö- och byggnadsnämnden, 2018-03-06, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom K.M. + handling 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 
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 Dnr MBN/2018:10/04 

Mbn § 23 

 

Budget 2019 – Behovsbeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

2. Föra ärendet till budgetberedningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen har i samarbete med förvaltningen sammanställt 

behovsbeskrivningen för 2019. 

 

Finansiering 

Kommunstyrelsens kommunikationsavdelning äskar de aktuella medlen för 

volymförändringar och utvecklingsbehov eftersom de rör administrativt stöd 

och digitalisering. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-03-15, en sida. 

Budget 2019, Miljö- och byggnadsnämnden-behovsbeskrivning, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom K.M. + handling 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 
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 Dnr MBN/2017:10/21 

Mbn § 24 

 

Detaljplan för Moje 5:102 (Dooriaparkeringen) 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna förslaget till detaljplan för Moje 5:102 (Dooriaparkeringen), 

daterad 2018-03-06, för granskning. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Moje 5:102 finns nu framtaget för 

granskning. Granskningstiden föreslås till 26 mars -16 april 2018. 

 

Av bifogad samrådsredogörelse framgår inkomna synpunkter från samrådet 

och hur dessa bemötts. 

 

Lagrum 

PBL 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-03-06, en sida. 

Plankarta 2018-03-06, en sida. 

Framsida planhandling samt plan- och genomförandebeskrivning 

2018-03-06, sju sidor. 

Samrådsredogörelse 2018-03-06, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 180207 § 6, dnr MBN/2017:10/21 

Mbn 170329 § 37, dnr MBN/B2017-000042 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 
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 Dnr MBN/B2018-0039/23 

Mbn § 25 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Holsåker 7:8, vid Västerdalälven 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av rödfärgad linje på situationsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

Rolf De Vos, Stadsskogsgatan 26E, 441 44 Alingsås, ansöker om 

strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Holsåker 7:8. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud.  

 

Fastigheten Holsåker 7:8 vars landareal är ca 4600 m2 och ligger vid 

Västerdalälven. Fastigheten är bebyggd och ianspråktagen och gränsar mot 

bebyggda och ianspråktagna fastigheter, en väg och mot älven. Föreslagen 

tomtplatsavgränsning är på ca 4170 m2. Tomtplatsens utformning frigör en 

fri passage längs strandkanten på ca 12 meter. 

 

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. 

 

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

bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 

 

 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 25 forts. 

 

Motivering till beslut 

Skäl nummer ett anses stämma och skäl nummer två anses delvis stämma. 

Allmänhetens tillgänglighet försämras inte. Föreslagen byggnation innebär 

ingen betydande försämring för växt- och djurlivet på platsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-03-14, två sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplan 

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 3 150 kronor 

Totalt  3 150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Rolf De Vos + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Dnr MBN/B2018-00040/23 

Mbn § 26 

 

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus 
på fastigheten Gagnefsbyn 22:6 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av fastighetsgräns. 

3. Bygglov beviljas under förutsättning att ingen erinran inkommer. 

4. Tekniskt samråd skall hållas. 

 

Ärendebeskrivning 

Tomas Hällberg och Kerstin Thunmarker, Industrigatan 8, 784 31 Borlänge, 

ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus 

på fastigheten Gagnefsbyn 22:6. Strandskydd råder och därmed 

byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Gagnefsbyn 22:6 har en areal är på ca 1100 m2 och på 

fastigheten ligger en mindre bäck som delvis under året inte har något 

vattenflöde. Fastigheten är bebyggd och ianspråktagen samt även bebyggd 

sedan länge med ett förråd över bäcken. Avståndet från den tilltänkta 

nybyggnationen till strandkanten är ca 5 meter. Fastigheten gränsar också 

mot bebyggda och ianspråktagna fastigheter. Föreslagen 

tomtplatsavgränsning ska utgöras av fastighetsgränsen på ca 1100m2. 

 

Den tilltänkta byggnaden kommer utgöra en byggnadsyta på 92,5 m2 i ett 

plan med tillhörande sovloft, vilket resulterar i en byggnadshöjd av 

3,9 meter. Byggnadens ska uppföras i traditionell utformning av timmer i 

falu rödfärg. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

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. 

 

 

forts. 
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Mbn § 26 forts. 

 

Motivering till beslut 

Skäl nummer ett anses stämma. Allmänhetens tillgänglighet försämras inte. 

Föreslagen byggnation innebär ingen betydande försämring för växt- och 

djurlivet på platsen. Eftersom det på fastigheten förekommer markanta 

höjdskillnaderna ska sökande redovisa hur genomförande av 

schaktning/fyllning ska lösas för att förhindra sättningsskador på fastigheten 

samt närliggande fastighet. Då det framkommit av närliggande granne att 

det kan röra sig om en grundvattenmättad siltig morän. Om ingen erinran 

från sakägare eller överprövande instans inkommer ser inte miljö- och 

byggnadsnämnden något hinder för att bevilja bygglov. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-03-18, två sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplan 

Fotografier 

Plan- och fasadritningar 

Sektion 

 

Lagrum 

Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 § 

PBL 2014:900 9 kap. 30 § 

PBL 2014:900 10 kap. 14 § 

PBL 2014:900 10 kap. 9 § 

 

Upplysningar 

 

Strandskydd 

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. 

 

Bygglov 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den 

dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen). 

Beslutet om bygglov kungörs i post- och inrikestidningar och underrättelse 

om beviljat bygglov skickas till grannar enligt 9 kap. 41 §. 

 

forts. 
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Mbn § 26 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. Sökande kontaktar kommunens byggnadsingenjörer för tekniskt 

samråd. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens   3 150 kronor 

Bygglov  16 650  kronor 

Totalt  19 800 kronor  

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Tomas Hällberg och Kerstin Thunmarker + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Dnr MBN/B2018-0029/23 

Mbn § 27 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 
på fastigheten Mjälgen 2:3 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja positivt förhandsbesked under förutsättning att skyddsavstånd 

på tre meter upprätthålls mellan VA-ledningar och tillkommande 

byggnader. 

 

Ärendebeskrivning 

Per Hellestig, Älvuddsvägen 29, 785 61 Djurås, ansöker om förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Mjälgen 2:3, som 

är belägen på västra sidan av Österdalälven. 

 

Placeringen av byggnaderna är inom skyddsavståndet (tre meter) från 

ledningsrättsområdet. Dala Vatten och Avfall AB har yttrat sig angående 

intrånget. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Fastighetsgrannar och Dala Vatten och Avfall AB har hörts. 

 

Bedömning 

Öppet för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-03-14, två sidor. 

Situationsplan 

Översiktlig karta 

Fotografier 

 

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. Tillstånd ska sökas innan 

arbeten med vattentoalett påbörjas. 

 

forts. 
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Mbn § 27 forts. 

 

Förhandsbeskedet innebär ingen rätt att påbörja något som helst 

byggnadsarbete. 

Fullständiga bygglovhandlingar ska inlämnas för prövning av slutligt 

bygglov. 

 

Avgift 

Förhandsbesked 3 560 kronor 

Totalt  3 560 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Per Hellestig + besvärshänvisning 

Dala Vatten och Avfall AB 

Lantmäteriet 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Dnr MBN/B2018-019 

Mbn § 28 

 

Avvikelse från plan och bygglov för nybyggnad av garage, 
tillbyggnad av enbostadshus och rivning av garage på 
fastigheten Heden 6:11 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Sökt bygg- och rivningslov och avvikelse från plan beviljas under 

förutsättning att ingen erinran inkommer. 

 

Ärendebeskrivning 

Jan Hansson, Präståkersvägen 19, 785 42 Mockfjärd, ansöker om bygg- och 

rivningslov för garage och tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Heden 6:11. Bygglovet avviker från detaljplanplan då delar av både garaget 

och tillbyggnaden placeras på prickmark. Avvikelsen är 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 2018-03-14, en sida. 

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 § 

 

Avgift 

Bygglov 13 050 kronor 

Totalt 13 050 kronor 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Jan Hansson + besvärshänvisning 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Dnr MBN/B2018-0041/23 

Mbn § 29 

 

Strandskyddsdispens för etablering av forsränningsverksamhet på 
fastigheten Holsåker 8:2, vid Västerdalälven 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Beslut om strandskyddsdispens och bygglov delegeras till ordföranden i 

miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Kundanta Shyangbo, Davidshyttan 301, 77692 Hedemora, ansöker om 

strandskyddsdispens för etablering av forsränningsverksamhet på 

fastigheten Holsåker 8:2. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud.  

 

Fastigheten Holsåker 8:2 ligger vid Västerdalälven och ägs av Gagnefs 

kommun. Fastigheten är obebyggd, inte ianspråktagen och består av 

skogsmark. I öst gränsar Holsåker 8:2 mot en bebyggd ianspråktagen 

fritidsfastighet.  

 

Med föreslagen placering är avsikten att Dala River Adventure kommer 

etablera sig i skogsbrynet ca 25 meter från strandkanten. Den öppna ytan 

mot strandkant lämnas orörd, detta för att i minsta möjliga mån privatisera 

området, samt att verksamheten inte tänker ta ner fullvuxna träd eller stänga 

av området från fri rörelse. 

 

Det som ska göras är att slys ska röjas bort för friyta, placera containrar för 

forsningsutrustning, tillfälliga övernattningstält samt utedass. 

 

Den verksamheten Dala River Adventure bedriver, beskrivs av sökande 

enligt nedanstående text: 

 

”Dala River Adventure bedriver forsränningsverksamhet i Västerdalälvens 

forsar sedan 2 år, framförallt i Kärringforsen och Fänforsen. Vi försöker få 

fler människor att upptäcka Dalarna och den vackra natur som finns i vårt 

län och allt som finns att se och göra här.  

Vi har framförallt långväga kunder som kommer på besök för att delta i 

våra forsäventyr och de önskar ofta lokalt boende och möjlighet att äta så 

även andra näringsidkare i trakten drar nytta av vår verksamhet. Vi 

samarbetar redan med flera andra företag som kan erbjuda mat och logi.” 

 

forts. 
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Mbn § 29 forts. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens bör kunna beviljas. 

 

Särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 miljöbalken 

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte 

tillgodoses utanför området. 

 

Motivering till beslut 

Skäl nummer tre anses stämma. Allmänhetens tillgänglighet försämras inte. 

Föreslagen byggnation innebär ingen betydande försämring för växt- och 

djurlivet på platsen. Detta genom sökandes resonemang att inte avverka 

eller avskilja platsen för att privatisera området vid etablering. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen 2018-03-18, två sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplan 

 

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 5 850 kronor 

Totalt   5 850 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Kundata Shyangbo + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Dnr MBN/2018-44 

Mbn § 30 

 

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2018 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Fastställa Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden är ansvarig kontrollmyndighet för 

livsmedelskontrollen i Gagnefs kommun. Varje kontrollmyndighet ska ha en 

fastställd kontrollplan som beskriver myndighetens planering av 

verksamheten under perioden för att uppnå målen säkra livsmedel redlighet. 

 

Bedömning 

Kontrollplanen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur 

de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av 

myndigheten. Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och Rådets 

förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för 

att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 

livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-03-06, en sida. 

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2018, 13 sidor. 

 

Övrigt 

Livsmedelsverkets mall har använts vid framtagandet av kontrollplanen. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 
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 Dnr, se rapportlista 

Mbn § 31 

 

Rapporter 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

 

1.  Lantmäteriet – underrättelser 

 

Underlag 

Lantmäteriet – underrättelser nr 1-5, 2018-01-29—2018-03-12, en sida. 

 

2. Miljöinspektörernas information om verksamheten 

• Nationella systemet för snabb varning mellan myndigheter i svensk 

livsmedelskontroll. 

• Hälsoskydd - projekt gällande ventilation och städrutiner i skolor 

och förskolor. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning kommunstyrelsens förvaltning 2018-03-12, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Dnr MBN/2018:4/00 

Mbn § 32 

 

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 2018-2 till DB 2018-9. 

 

Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen (PBL): 

Beslut 2018-000020 till 2018-000040. 

 

Delegationsbeslut administrativa ärenden: 

1/2018, Yttrande över byggnadsminnesförklaring. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning 2018-03-12, en sida. 

Lista över delegationsbeslut 2018, miljö 2018-01-29—2018-03-12, två sidor. 

Lista över delegationsbeslut 2018, PBL 2018-01-29—2018-03-12, åtta sidor. 

Lista över delegationsbeslut 2018, administrativa ärenden 2018-03-12, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen 

Mbn sekreterare 
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 Dnr MBN/2018:6/04 

Mbn § 33 

 

Bokslut 2017 Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga Bokslut 2017 Miljö- och byggnadsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden visar ett resultat som är 643 tkr bättre än årsbudget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning 2018-03-06, en sida. 

Bokslut 2017 Miljö- och byggnadsnämnden, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom K.M. + handling 
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 Dnr MBN/2018:16/00 

Mbn § 34 

 

Ändrat sammanträdesdatum för miljö- och byggnadsnämnden  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ändra sammanträdesdatum för miljö- och byggnadsnämnden från 

den 8 maj kl. 13.00 till den 15 maj kl. 13.00. 

2. Lokal meddelas senare. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 171108 § 135, en sida. 

 

Underlag 

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

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggförvaltningen 

Kommunsekreterare 

Ekonom K.M. 

Reception 


