
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-15 1 (30) 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-15.55 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Tomas Fredén (S) ordförande 

Curt Svärd (KOSA) 

Owe Thorssell (MP) 

Jan Wallin (M) 

Göran Strandberg (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Börje Lindvall (C), tjänstgörande för Sofia Lorentzon (C) 

 
Tjänstemän 

Pia Söderström, miljö- och byggchef, §§ 35-36, § 39, §§ 48-50 

Birgitta Johanson, stadsarkitekt, §§ 35-50 

Eric Larsson, plan- och byggingenjör 

Hampus Åkerman, byggnadsinspektör 

Sofia Nyberg, miljöinspektör, § 35, § 39, §§ 49-50 

Katharina Mansfeld, ekonom, § 35, § 39, § 49 

 
Justering 

Justerare 

Jan Wallin (M) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-05-17, kl. 13.30 §§ 35-51 

 
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  2018-05-15 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 35-51 2018-05-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-06-11 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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 Dnr MBN/2018:18/45 

Mbn § 35 

 

Medborgarförslag om avstjälpningsplats för hästgödsel på 
kommunal mark 
 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning  

I medborgarförslaget föreslås att Gagnefs kommun upplåter en 

avstjälpningsplats för hästgödsel för småskaliga hästhållare på hobbynivå. 

Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning, som i sin tur skickat det vidare till miljö- 

och byggnadsnämnden. Eftersom det i första hand är kommunen som 

markägare som berörs har miljö- och byggförvaltningen skickat 

medborgarförslaget till tekniska förvaltningen på internremiss. De har svarat 

att detta inte är en kommunal angelägenhet, samt att det skulle kosta en hel 

del att ställa i ordning platsen samt att sköta den. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsyn utifrån miljöbalken, bland annat 

över hantering av gödsel. Nämnden har enbart en myndighetsroll i detta. 

Miljö- och bygg kan dock bekräfta tekniskas uppfattning att det ställs krav 

på en sådan uppsamlingsplats som skulle innebär kostnader för kommunen 

för iordningställande och drift. 

 

Kommunen vill inte ta ansvar för en plats för gödseln, men uppmanar till 

lokal samverkan mellan hästhållare, jordbrukare och hobbyodlare för att 

gödseln ska tas till vara på ett bra sätt. 

 

Bedömning 

Med hänvisning till tekniska förvaltningens svar bör medborgarförslaget avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2018-05-14, en sida. 

Remissvar från tekniska förvaltningen 2018-05-03, dnr TN/2018:87/45, en sida. 

Beslut kommunfullmäktige 2018-03-07 § 5, dnr KS/2018:67, en sida. 

Medborgarförslag 2018-02-23, två sidor. 

 

 

forts. 
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Mbn § 35 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Tekniska förvaltningen, markingenjör L.S. + handling 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 
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 Dnr MBN/2018:2/00 

Mbn § 36 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från miljö- och byggförvaltningens verksamhet, 

innehållande: 

• Övergripande förvaltningen 

• Miljö 

• Bygglov och planering 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2018-03-09 – 2018-05-08, två sidor. 
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Mbn § 37 

 

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. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning 2018-05-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Mbn sekreterare 
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 Dnr MBN/2018:5/00 

Mbn § 38 

 

Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Avsluta uppräknat uppdrag och därmed avföra det från miljö- och 

byggnadsnämndens ärendebalanslista. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har gått igenom miljö- och 

byggnadsnämndens ärendebalanslista inför sammanträdet. 

Nedanstående uppdrag är slutfört och kan därmed avslutas: 

 
Datum / § / dnr. Ärenderubrik 

Kf 170504 § 27 

KS/2017:77/43 

MBN/2017-000162 

Medborgarförslag om LONA bidrag för att 

minska eller stoppa lupinernas framfart. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-02, en sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2018-05-02, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Mbn sekreterare 
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 Dnr MBN/2018:7/04 

Mbn § 39 

 

Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Miljö- och 
byggnadsnämnden  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Miljö- och 

byggnadsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar på ett resultat för helåret som avviker positivt med 255 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-14, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Miljö och byggnadsnämnden, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom K.M. + handling 
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 Dnr MBN/2017:10/21 

Mbn § 40 

 

Antagande av detaljplan för Moje 5:102 (Dooriaparkeringen) 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Anta detaljplanen för Moje 5:102 (Dooriaparkeringen), daterad  

2018-04-25. 

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen för Moje 5:102 har varit föremål för granskning till den  

20 april 2018. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrade angivit att utifrån 

de intressen de har att bevaka finns inget att erinra. Trafikverket har också 

svarat att de inte har något att erinra. 

 

Av Miljö- och byggnadsnämnden reglemente framgår att detaljplaner som 

hanteras med standardförfarande kan antas av nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2018-04-25, en sida. 

Detaljplan för Moje 5:102 (Dooriaparkeringen) bestående av  

plankarta, plan- och genomförandebeskrivning, behovsbeskrivning, 

samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 180321 § 24. 

Mbn 180207 § 6. 

Mbn 170329 § 37, dnr MBN/B2017-000042. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 
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 Dnr MBN/B2018-0053/23 

Mbn § 41 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Björbo 5:14 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av rödfärgad linje på situationsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

Patrik Elg, Lekskolevägen 3, 785 45 Björbo, ansöker om 

strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Björbo 5:14. 

Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Björbo 5:14 vars landareal är ca 5800 m2 ligger vid sjön Tyrens 

östra sida. Fastigheten är delvis bebyggd och ianspråktagen och gränsar mot 

en bebyggd och ianspråktagna fastighet, en väg, ett skogsskifte och mot 

sjön. Föreslagen tomtplatsavgränsning är på ca 1800 m2. 

 

Avståndet från den tilltänkta nybyggnationen till strandkanten är ca 13 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 § 41 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-05-07, 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 3150 kronor 

Totalt  3150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Patrik Elg + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Dnr MBN/B2018-0050/23 

Mbn § 42 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastuflotte på 
fastigheten Gröntuv 18:3 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

 

Ärendebeskrivning 

Gunnar Sundh, Vallvägen 11, 771 41 Ludvika, ansöker om 

strandskyddsdispens för nybyggnad av bastuflotte på fastigheten Gröntuv 18:3. 

Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Gröntuv 18:3 är en stor skogsfastighet och gränsar mot Tansen. 

Fastigheten Gröntuv 35:9 ligger ute på en udde och omsluts av Gröntuv 18:3. 

Båda fastigheterna är bebyggda på udden och tillsammans utgör dessa ett 

område med uthyrningsverksamhet. 

 

Bastuflotten ska förses med motor under säsong men under vintern är 

bastuflotten inte längre mobil. Därav söks strandskyddsdispens. 

 

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. 

3. Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan 

    inte tillgodoses utanför området. 

4. Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan 

    inte ske utanför området. 

 

Motivering till beslut 

Skäl nummer ett, tre och fyra anses stämma. 

Allmänhetens tillgänglighet försämras inte. Föreslagen byggnation innebär 

ingen betydande försämring för växt- och djurlivet på platsen. 

forts. 
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Mbn § 42 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2018-05-07, 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 2700 kronor 

Totalt  2700 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Gunnar Sundh + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Dnr MBN/B2018-0071/23 

Mbn § 43 

 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus och 
nybyggnad av gäststuga och garage på fastigheten Moje 5:32, 
vid Mojesjön 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av rödfärgad linje på situationsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

Benny Astor, Hagavägen 1A, 784 31 Borlänge, ansöker om 

strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av 

gäststuga och garage på fastigheten Moje 5:32. Strandskydd råder och 

därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Moje 5:32 är drygt 1900 m2 stor och ligger vid sjön Gimmens 

norra sida och är en bebyggd och ianspråktagen fastighet. Fastigheten 

gränsar åt norr mot en väg, åt öst mot en bebyggd fastighet, åt väst mot 

obebyggd mark och åt syd mot sjön. Tomtplatsavgränsningen är enligt 

tidigare beslut om strandskyddsdispens (MBN/B2017-0189/23 §111). 

 

Avståndet från den tilltänkta nybyggnationen till strandkanten är ca 28 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 § 43 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2018-05-07, två sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplan med föreslagen tomtplatsavgränsning 

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 3150 kronor 

Totalt  3150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Benny Astor + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Dnr MBN/B2018-0010/23 

Mbn § 44 

 

Strandskyddsdispens för anläggande av brygga på fastigheten 
Rista 1:27 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Bryggan får inte förses med skyltar eller andra anordningar som hindrar 

eller avhåller allmänheten från att vistas på eller vid bryggan. 

 

Ärendebeskrivning 

Bertil Engström, Karlslundsvägen 8, 734 40 Hallstahammar, ansöker om 

strandskyddsdispens för anläggande av brygga på fastigheten Rista 1:27. 

Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Rista 1:27 är en helt obebyggd skogsfastighet och gränsar mot 

Dammsjön. Fyra bebyggda fastigheter ligger i närheten av sjön, varav en har 

brygga. 

 

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 

3. 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. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2018-05-07, två sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplan 

Fotografier 

forts. 
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Mbn § 44 forts. 

 

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 2700 kronor 

Totalt  2700 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Bertil Engström + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Dnr MBN/B2018-0063/23 

Mbn § 45 

 

Strandskyddsdispens för byte av brygga på fastigheten 
Ersholen 18:14 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Bryggan får inte förses med skyltar eller andra anordningar som hindrar 

eller avhåller allmänheten från att vistas på eller vid bryggan. 

 

Ärendebeskrivning 

Maria Stenqvist, Spjutvallen 6, 784 68 Borlänge, ansöker om 

strandskyddsdispens för byte av brygga på fastigheten Ersholen 18:14. 

Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten Ersholen 18:14 är en bebyggd och ianspråktagen fastighet i 

utkanten av Södra Tansbodarna vid sjön Tansen. Strandskyddsdispens söks 

för att byta den idag befintliga bryggan (se fotografier) till en ny flytbrygga 

enligt bifogad situationsplan och produktblad. 

 

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 

3.    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. 

 

 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-15 19 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 45 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-05-07, två sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplan med bryggans storlek och placering 

Produktblad 

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 2700 kronor 

Totalt  2700 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Maria Stenqvist + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Miljö- och byggförvaltningen 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-15 20 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/B2018-0059/23 

Mbn § 46 

 

Bygglov för tillbyggnad av tälthall på fastigheten Myrholen 1:53 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas. 

2. Tekniskt samråd ska hållas. 

 

Ärendebeskrivning 

Ingemar Eriksson, Industriområdet 9, 785 42 Mockfjärd, ansöker om 

bygglov på fastigheten Myrholen 1:53 för tillbyggnad av befintligt lagertält 

vars byggnadsyta idag är 1200 m2 och den tilltänkta tillbyggnaden ska 

utgöra 750 m2 till. Enligt detaljplan för Mockfjärds industriområde 

(2002-02-02) finns en byggrätt på 40% vilket inte överskrids. Det finns ett 

U-område nära beläget befintlig byggnation men hindrar inte en tillbyggnad. 

Dock ska utstakning och lägeskontroll göras för att säkerställa att 

byggnation inte placeras på prickmark. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Bygglov anses vara planenligt och bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-05-14, en sida. 

Situationsplan för fastigheten. 

Fasadritningar för lagertältet. 

 

Lagrum 

PBL 2014:900 9 kap. 30 § 

PBL 2014:900 10 kap. 14 § 

PBL 2014:900 10 kap. 9 § 

 

Avgift 

Bygglov inklusive tekniskt samråd 12 150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

 

forts. 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-15 21 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 46 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Ingemar Eriksson + besvärshänvisning 

Miljö- och byggförvaltningen 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-15 22 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/B2018-0044/23 

Mbn § 47 

 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för kommunförråd och 
rivningslov av kommunförråd på fastigheten Skogen 4:51 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Förlängning av tidsbegränsat bygglov till 2019-06-01 beviljas. 

2. Rivningslov beviljas. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen, Gagnefs kommun, Färjbacksvägen 6, 785 61 

Djurås, ansöker om förlängning av tidigare beviljat lov för kommunförråd 

(2007-06-13) och rivningslov för kommunförråd på fastigheten Skogen 4:51 

(tidigare Skogen 4:19). Kommunförrådet har under en längre tid funnits på 

platsen. En detaljplan antogs senare (1993-12-17) föreskrivande 

bostadsändamål. Den befintliga verksamheten stred då mot gällande 

detaljplan, vilket innebar att endast tidsbegränsat bygglov kunde lämnas. 

 

Tidsbegränsat bygglov beviljades 2007-06-17 t.o.m. 2009-07-01. 

Förlängning av det tidsbegränsade lovet beviljades 2009-02-11 t.o.m. 

2011-12-31. Ny förlängning av det tidsbegränsade lovet beviljades 2013-06-12 

t.o.m. 2017-06-12. Den totala tiden för tidsbegränsat bygglov får uppgå till 

max 15 år. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Bygglov med avvikelse och rivningslov bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-05-07, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-06-12 § 48 - Tidsbegränsat bygglov för 

kommunförråd på fastigheten Skogen 4:19. 

Ändring nr 2 av detaljplan för ”FAGERVÄGSOMRÅDET”, DJURÅS. 

 

 

 

 

forts. 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-15 23 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 47 forts. 

 

Lagrum 

PBL 2014:900 9 kap. 30 § 

PBL 2014:900 10 kap. 14 § 

PBL 2014:900 10 kap. 9 § 

 

Avgift 

Bygglov  3600 kronor 

Rivningslov  4050 kronor 

Totalt  7650 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska förvaltningen, Gagnefs kommun + besvärshänvisning 

Miljö- och byggförvaltningen 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-15 24 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/2018:22/04 

Mbn § 48 

 

Internkontrollplan 2018 för Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Anta internkontrollplan 2018 för miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har tagit fram en riskanalys och utifrån den prioriterat mål för 

internkontrollplanen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2018-04-27, en sida. 

Internkontrollplan 2018 Miljö- och byggnadsnämnden, 2018-04-27, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen + handling 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-15 25 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/2018:19 

Mbn § 49 

 

Delegationsordning för Miljö- och byggnadsnämnden – 
komplettering 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Anta kompletterad delegationsordning innebärande att uppdra till 

förvaltningschefen och, i denna fråga till dennes ersättare, att 

underteckna personauppgiftsbiträdesavtal med externa leverantörer. 

 

Ärendebeskrivning 

Till följd av ett ökat behov av att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal 

(Pub-avtal) mellan Gagnefs kommun och externa leverantörer behöver 

Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning kompletteras med ett 

uppdrag till förvaltningschefen och i denna fråga dennes ersättare, att 

underteckna avtal med externa leverantörer, vilka hanterar personuppgifter 

för kommunens räkning.  

 

Personuppgiftslag (1998:204) (PuL) har till syfte att skydda människor mot 

att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Med 

behandling avses bland annat insamling, registrering, lagring och 

bearbetning av personuppgifter. Samma gäller även med införandet av den 

nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter PuL den 25 maj 2018. 

 

Enligt PuL 3 § är varje nämnd/ kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig 

för den information som hanteras under des ansvarsområde och ska upprätta 

ett Pub-avtal med den part som behandlar personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning. I det skriftliga avtalet ska det särskilt 

föreskrivas att biträdet får behandla personuppgifter bara i enlighet med 

instruktionerna och att biträdet måste vidta de säkerhetsåtgärder som den 

personuppgiftsansvarige ska vidta. 

 

Verkställighetsförteckning 
 

9. Undertecknande av 

personuppgiftsbiträdesavtal. 

Förvaltningschef 

 

 

 

forts. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-15 26 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 49 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-20, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

MBN 2015-02-16 § 126, dnr MBN/2015-346/40 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen 

Kommunstyrelsens förvaltning, Utvecklings- och kvalitetsledare K.M. 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-15 27 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr, se rapportlista 

Mbn § 50 

 

Rapporter 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

 

1.  Lantmäteriet – underrättelser 

 

Underlag 

Lantmäteriet – underrättelser nr 6-13, 2018-03-12—2018-05-04, en sida. 

 

2. Miljöinspektörernas information om verksamheten 

 

Det finns ingen information om verksamheten från miljöinspektörerna till 

dagens sammanträde. 

 

3. Överklagande av beslut om omhändertagande och destruktion av 

livsmedel 

 

Underlag 

Överlämnande från Länsstyrelsen i Dalarnas län till Förvaltningsrätten i 

Falun 2018-04-17, om överklagande av länsstyrelsens beslut den 27 mars 

2018, dnr 281-7166-2017, en sida. 

Beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län 2018-03-27, dnr 281-7166-2017, 

om överklagande av miljö- och byggnadsnämndens i Gagnefs kommun 

beslut den 7 juni 2017, fem sidor. 

 

Dnr: MBN/2017-000180 

 

4. Överklagande av Miljö- och byggnadsnämndens i Gagnefs kommun 

beslut om avgift för kontroll enligt lagen om foder och animaliska 

biprodukter. 

 

 

forts. 
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Mbn § 50 forts. 

 

Underlag 

Beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län 2018-03-27, dnr 285-13365-2017, 

tre sidor. 

 

Dnr: MBN/2017-308 

 

5. Solceller och solfångare 

Stadsarkitekten informerar om solceller och visar ett exempel på uppsatta 

solcellspaneler på en byggnad. Riktlinjer kommer att utarbetas för solceller 

och solfångare på fastigheter. 

 

6. Detaljplan Högsveden 5:81 - ICA Mockfjärd 

 

Stadsarkitekten informerar att inget nytt har hänt när det gäller fastigheten 

Högsveden 5:81 – ICA i Mockfjärd. Påskrift på planavtalet inväntas. 

Eventuellt kan ärendet komma upp till beslut på miljö-och 

byggnadsnämndens sammanträde den 20 juni. 

 

Dnr: MBN/2017:4/21 

 

7. Detaljplan Högsveden 5:87 – Framtida demensboende 

Stadsarkitekten informerar om Detaljplan Högsveden 5:87 för framtida 

demensboende. I nuläget finns det inte tillräckligt med underlag för att 

arbeta vidare med detaljplanen. 

 

8. GDPR 

Miljöinspektör Sofia Nyberg informerar om EU:s nya dataskyddsförordning 

(GDPR) som ersätter personuppgiftslagen (PuL). GDPR träder ikraft 2018-05-25. 

 

9. Föreskrifter avfallshantering 

Miljöinspektör Sofia Nyberg informerar om ett utkast till förslag om nya 

föreskrifter när det gäller avfallshantering. 

forts. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 50 forts. 

 

10. Djurås 20:18 – Överklagan till Mark- och miljödomstolen 

 

Underlag 

Svar till Svea Hovrätt från miljö- och byggförvaltningen 2018-04-08, åtta sidor. 

Föreläggande Svea Hovrätt, Mark- och miljödomstolen 2018-03-28, mål nr 

M 1646-18 060205, fem sidor. 

 

Dnr: MBN/A2005-000009 

 

11. Ovårdade tomter och byggnader i närheten av Benarvsgården i Mockfjärd 

 

Curt Svärd (KOSA) har uppmärksammat att det finns fler ovårdade tomter 

och byggnader i närheten av Benarvsgården i Mockfjärd. 

Byggnadsinspektörerna kommer att göra ett besök på plats och eventuellt 

göra ett anmälningsärende av detta. Foton kommer att visas på miljö- och 

byggnadsnämndens sammanträde den 20 juni. 

 

12. Bilar på fastighet 

Curt Svärd (KOSA) informerar om att det finns en fastighet i utfarten från 

Mockfjärd mot Dala-Floda som har ett flertal bilar på tomten. 

Ingen åtgärd kommer att ske eftersom bilarna står prydligt uppställda och är 

brukbara, vilket tidigare praxis godkänner. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-08, två sidor.  

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-15 30 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/2018:4/00 

Mbn § 51 

 

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 2018-10 till DB 2018-23. 

 

Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen (PBL): 

Beslut 2018-000043 till 2018-000076. 

 

Delegationsbeslut administrativa ärenden: 

2/2018, Samråd sammanläggning berörande Gagnef Lindbyn 2:35 och 

Lindbyn 2:36. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-07, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut miljö, 2018-03-13—2018-05-04, två sidor. 

Redovisning av delegationsbeslut PBL, 2018-03-12—2018-05-07, åtta sidor. 

Redovisning av delegationsbeslut administrativa ärenden, 2018-05-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen 

Mbn sekreterare 

 


