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Organ Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnden  2018-11-14 
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 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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 Dnr MBN/2017:4/21 

Mbn § 111 

 

Detaljplan för Högsveden 5:81 (del av Högsvedens industriområde)  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Anta förslaget till detaljplan för Högsveden 5:81 (del av Högsvedens 

industriområde), daterad 2018-11-12. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Högsveden 5:81 har efter 

granskningsskedet bearbetats ytterligare inför antagandet efter synpunkter 

från länsstyrelsen. Förutom att den totala byggrätten har begränsats till 20 % 

av fastighetsareran har även byggrätterna för handelsytan respektive 

kontorsytan begränsats till 1000 kvm bruksarea vardera. Dessutom har den 

del av handelsytan som får användas för försäljning begränsats till 550 kvm 

säljarea. 

 

Samtidigt har plan- och genomförandebeskrivning och riskanalys 

uppdaterats. Av bifogat granskningsutlåtande framgår de förändringar som 

gjorts av planförslaget efter granskningsskede 2. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-11-12, en sida. 

Plankarta 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Riskanalys 

Samrådsredogörelse 

 

Lagrum 

PBL och BBR 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 181017 § 98 

Mbn 180912 § 79 

Mbn 180620 § 56 

Mbn 171108 § 130 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Dnr MBN/2017:3/21 

Mbn § 112 

 

Upphävande av del av detaljplan Södra Säl (X) 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna förslaget till upphävande av del av detaljplan Södra Säl (X) 

daterad 2018-11-13, för samråd. 

2. Förslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan varför 

någon miljöbedömning inte tagits fram. 

 

Ärendebeskrivning 

Området berörs idag av en detaljplan som möjliggör 18 tomter samt naturområde. 

En del av planområdet som idag är avsatt för boendeändamål samt naturområde 

planeras att istället bli del av ett nytt naturreservat. Den del av detaljplanen där 

reservatet ska ligga behöver därför upphävas. Detta innebär att möjligheten till tre 

av tomterna försvinner. Ett tidigare förslag där resterande plan föreslogs ersättas 

av en plan med mindre ändringar har varit på samråd. Då planen till stor del redan 

är genomförd och förrättningen gjord kommer den inte att ersättas. Ett förenklat 

standardförfarande tillämpas för upphävandet där det efter samråd och 

samrådsredogörelse kan antas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-11-13, en sida. 

1. Plankarta 

2. Planbeskrivning 

3. Planbeskrivning och plankarta för gällande plan 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 180620 § 55 

Mbn 171213 § 143 

 

Lagrum 

Plan- och bygglag (2010:900) 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Dnr MBN/2018:54/21 

Mbn § 113 

 

Planuppdrag för nytt skolområde, del av Bäsna 34:12 (Bäsna skola) 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till 

detaljplan för del av Bäsna 34:12 (Bäsna skola). 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2017-05-17, att ge barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att utifrån framtagen skiss på 

samordnade lokaler för förskola, fritidshem, förskoleklass, kulturskola och 

grundskola i Bäsna utarbeta en förslagshandling för en helt ny lokal med 

placering på fastighet 34:12. 

 

Nuvarande skollokaler ska avvecklas. Blåklockan och befintlig skolbyggnad 

säljs. Nuvarande skolfastighet kan styckas upp och göras om till två 

fastigheter. Förskolan Smörblomman avyttras. Den nya förskolan och 

grundskolan uppförs på angränsande markområde tillhörande kommunen. 

Fördelen med detta är att man kan skapa en helt ny trafiklösning med 

parkeringar i anslutning till skolan. Byggnaden uppförs i två våningar med 

förskola i bottenvåningen. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

KS 181016 § 145 

 

Lagrum 

PBL 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-11-05, en sida. 

Karta 2018-09-10, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Dnr MBN/B2018-0202/23 

Mbn § 114 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av carport på fastigheten 
X, vid Gimmen 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av rödfärgad linje på situationsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X X, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av carport på 

fastigheten X. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten består av skogsmark i norr och tomtmark i söder med två 

huvudbyggnader och flera komplementbyggnader. Fastigheten gränsar mot 

sjön Gimmen. 

 

Avståndet från den tilltänkta nybyggnationen till strandkanten är ca 42 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 § 114 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-11-09, två sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplan 

Fotografi 

 

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 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Dnr MBN/B2018-0188/23 

Mbn § 115 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på fastigheten X, 
vid Västerdalälven 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av rödfärgad linje på situationsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X X, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på 

fastigheten X. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten består av tomtmark med en huvudbyggnad och tre komplementbyggnader. 

Fastigheten gränsar mot Västerdalälven, och en bebyggd fastighet. 

 

Avståndet från den tilltänkta nybyggnationen till strandkanten är ca 80 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. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-11-09, två sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplan 

Fotografi 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-11-14 9 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Mbn § 115 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 3150 kronor 

Totalt  3150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Dnr MBN/B2018-0192/23 

Mbn § 116 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja strandskyddsdispens. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av rödfärgad linje på situationsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X X, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 

fastigheten X. Fastigheten X ligger vid sjön Tyren och föreslagen placering 

ligger inom det generella strandskyddet. 

 

Fastigheten X är en samfällighet och ligger utmed strandkanten längs 

Tyrens östra sida. Den föreslagna placeringen är i direkt närhet till ett 

mindre fritidshus med förråd på fastigheten X. 

 

Föreslagen nybyggnation är en enklare timmerstuga på ca 50 m2 som är 

tänkt att placeras bakom befintlig byggnation. 

 

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 § 116 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-11-12, två sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplan med föreslagen tomtplatsavgränsning 

Fotografier från platsbesök 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 3 150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Dnr MBN/B2018-0212/23 

Mbn § 117 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus och förråd på 
fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Förhandsbesked beviljas under förutsättning att grannehörandetiden har 

utgått och att ingen erinran har inkommit. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X X, ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus samt 

ett förråd på fastigheten X vid sjön Gimmens östra sida. 

 

Fritidshusen är på ca 70 m2 vardera i en våning med inredd vind och en 

takvinkel på 45 grader, förrådet kommer att utgöra ca 30 m2. 

 

Fastigheten X består av avverkad skogsmark som det vuxit 

upp granar, björkar och rönnsly på. På fastigheten X finns 

en mindre bäck. X lämnade den 3 maj 2018 in en begäran om att 

få strandskyddet upphävt för ett litet vattendrag på del av fastigheten 

X. Upphävandet verkställdes av Länsstyrelsen Dalarna 2018-08-14. 

 

Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att vatten- och 

avloppsfrågan kan lösas 

inom den del av fastigheten där strandskyddet är upphävt. Jordarten 

består av blockig morän vilket medför goda infiltrationsförhållanden. 

 

Tillstånd ska sökas hos miljö- och byggförvaltningen innan arbeten med 

avloppsanläggningen påbörjas. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Fastighetsgrannar ska höras. 

 

Bedömning 

Förhandsbesked bör kunna beviljas. 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 117 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-11-11, två sidor. 

Situationsplan med område för upphävt strandskydd. 

Översiktlig karta 

Fotografier 

Beslut om upphävande av strandskydd Dnr 511-y859-2018. 

 

Avgift 

Förhandsbesked 7 200 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

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. 

 

Förhandsbeskedet innebär ingen rätt att påbörja något som helst byggnadsarbete. 

Fullständiga bygglovhandlingar ska inlämnas för prövning av slutligt bygglov. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Dnr MBN/B2018-0201/23 

Mbn § 118 

 

Tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad på fastigheten Djurås 3:15 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Sökt bygglov tidsbegränsat till 2026-10-31 beviljas. 

2. Tekniskt samråd skall hållas. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen, Färjbacksvägen 6, 785 61 Djurås, ansöker om 

tidsbegränsat bygglov för uppställning av modulbyggnad som ska användas 

som förskola på fastigheten Djurås 3:15. Sökt bygglov är tidsbegränsat till 

2026-10-31. Fastigheten Djurås 3:15 ligger i centrala Djurås och innefattar 

idag bland annat skolverksamhet. I detaljplanen är området avsett för 

allmänt ändamål och begränsas varken av prickmark eller byggrätt. Den nya 

modulbyggnadens placering enligt situationsplan (Alt 1) är som närmast 

13,5 meter ifrån en ravin. Sökande ska skriftligt redogöra för hur närheten 

till ravinen kan påverka byggnaden och utegården innan startbesked kan 

beviljas. Logistik kring fordonstrafik i närheten av skolbyggnaden och 

utegården skall också redogöras innan startbeskedet. 

 

Bygglovet avser en fristående modulbyggnad på 514 m2 på skolfastigheten. 

Fasaden utförs i stående träpanel med gul kulör och taket kommer bestå av 

röda betongpannor. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Bygglov bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-11-07, två sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplan för fastigheten 

Plan- och fasadritningar 

Redogörelse för trafik, utemiljö/lekytor och närhet till ravin 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 118 forts. 

 

Lagrum 

PBL 2014:900 9 kap. 30 § 

PBL 2014:900 10 kap. 14 § 

PBL 2014:900 10 kap. 9 § 

 

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 byggförvaltningen 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. 

 

Avgift 

Bygglov 13950 kronor 

Totalt 13950 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska förvaltningen + besvärshänvisning 

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

Mbn § 119 

 

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, 2018-10-04—2018-11-07, en sida. 
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Mbn § 120 

 

Överprövade ärenden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Föra ärendet till ärendebalanslistan. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett av kontrollmomenten i intern kontrollplan är, genomgång av miljö- och 

byggnadsnämndens tidigare 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 180912 § 82 

MBN/B2018-

000117/23 

Strandskyddsdispens för 

tillbyggnad av fritidshus på 

fastigheten X, vid 

Västerdalälven 

1. Bevilja strandskyddsdispens. 

2. Tomtplatsavgränsningen ska 

utgöras av fastighetens 

landareal. 

Länsstyrelsen beslutar 

att upphäva miljö- och 

byggnadsnämndens 

beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning 2018-11-07, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Mbn sekreterare 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/2018:56/00 

Mbn § 121 

 

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 180307 § 5 

KS/2018:67 

MBN/2018:18/45 

Medborgarförslag om 

avstjälpningsplats för hästgödsel 

på kommunal mark.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning 2018-11-07, en sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2018-11-07, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Mbn sekreterare 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-11-14 19 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/2018:7/04 

Mbn § 122 

 

Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Miljö- och byggnadsnämnden  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar på ett resultat för helåret som är 918 tkr bättre än budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning 2018-11-13, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Miljö och byggnadsnämnden, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 181017 § 108 

Mbn 180515 § 39 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Miljö och byggförvaltningen + handling 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/2018:53/40 

Mbn § 123 

 

Miljöpris 2018 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljöpris 2018 tilldelas: 

 Ragnar Nyberg, Moje, Gagnefs kommun, som får 10.000 kronor, 

med motiveringen, 

 ”För att entusiastiskt ha skildrat Gagnefsnaturen i ord och bild under ett halvt 

sekel. Ragnar har stor kunskap om naturen och särskilt fågellivet. Engagemang 

för naturen skapas av en kombination av kunskap och känsla. Detta har Ragnar 
lyckats med genom sin fina skildring av naturen i Gagnefs kommun”. 

 

Ärendebeskrivning 

Det har kommit in förslag på kandidater till miljöpriset. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av miljöstipendiater/miljöpristagare 1992-2017, fem sidor. 

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

 

Protokollsutdrag 

Ragnar Nyberg + brev 

Övriga sökanden + följebrev 

Miljö- och byggförvaltningen 

Mbn sekreterare 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr, se rapportlista 

Mbn § 124 

 

Rapporter 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

 

1. Lantmäteriet - underrättelser 

 

Underlag 

Lantmäteriet – underrättelser nr 29-31, 2018-10-08—2018-11-05, en sida. 

 

2. Miljöinspektörernas information om verksamheten 

Det finns ingen information från miljöinspektörerna om verksamheten till 

dagens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-05, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr MBN/2018:4/00, MBN/2018:57/00 

Mbn § 125 

 

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 2018-101 till DB 2018-106 (dnr MBN/2018:4/00). 

Beslut DB 2018-107 till DB 2018-110 (dnr MBN/2018:57/00). 

 

Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen (PBL): 

Beslut 2018-229 till 2018-232 (dnr MBN/2018:4/00). 

Beslut 2018-233 till 2018-255 (dnr MBN/2018:57/00). 

 

Delegationsbeslut administrativa ärenden: 

----- 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-07, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut miljö, dnr MBN/2018:4/00, 

2018-10-09 — 2018-10-14, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut miljö, dnr MBN/2018:57/00, 

2018-10-15 — 2018-11-04, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut PBL, dnr MBN/2018:4/00, 

2018-10-10 — 2018-10-14, tre sidor. 

Redovisning av delegationsbeslut PBL, dnr MBN/2018:57/00, 

2018-10-15 — 2018-11-07, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggförvaltningen 

Mbn sekreterare 


