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Miljö- och byggnadsnämnden 2018 
 

 

2018-02-07 

§ 1 Återställningsarbeten i Djurforsen 

§ 2 Återställningsarbeten i Käringforsen 

§ 3 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 4 Föregående protokoll 

§ 5 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 6 Detaljplan för Moje 5:102 (Dooriaparkeringen) 

§ 7 Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på fastigheten Lindan 9:44 

vid Tansen 

§ 8 Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på fastigheten Gräv 18:8, 

vid Tansen 

§ 9 Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage på 

fastigheten Mjälgen 2:3, vid Dalälven 

§ 10 Strandskyddsdispens för nybyggnad av attefallshus på fastigheten 

Hagen 123:3, vid Västerdalälven 

§ 11 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

Gröntuv 47:10, vid Gimmen 

§ 12 Byggnadslov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Gröntuv 2:10 

§ 13 Bygglov för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Nordanholen 8:4 

§ 14 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 

Ytterbacka 8:2 

§ 15 Tillsynsplan 2018-2020 

§ 16 Uppföljning av internkontrollplanen för 2017 

§ 17 Rapporter 

§ 18 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2018-03-21 

§ 19 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 20 Föregående protokoll 

§ 21 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 22 Verksamhetsberättelse 2017 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 23 Budget 2019 – Behovsbeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 24 Detaljplan för Moje 5:102 (Dooriaparkeringen) 

§ 25 Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

  Holsåker 7:8, vid Västerdalälven 

§ 26 Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

  Gagnefsbyn 22:6 

§ 27 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 

  Mjälgen 2:3 

§ 28 Avvikelse från plan och bygglov för nybyggnad av garage, tillbyggnad av 

  enbostadshus och rivning av garage på fastigheten Heden 6:11 

§ 29 Strandskyddsdispens för etablering av forsränningsverksamhet på fastigheten 

  Holsåker 8:2, vid Västerdalälven 

§ 30 Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2018 

§ 31 Rapporter 



 

 

§ 32 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 33 Bokslut 2017 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 34 Ändrat sammanträdesdatum för miljö- och byggnadsnämnden 

 

2018-05-15 

§ 35 Medborgarförslag om avstjälpningsplats för hästgödsel på kommunal mark 

§ 36 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 37 Föregående protokoll 

§ 38 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 39 Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 40 Antagande av detaljplan för Moje 5:102 (Dooriaparkeringen) 

§ 41 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Björbo 5:14 

§ 42 Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastuflotte på fastigheten Gröntuv 18:3 

§ 43 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av gäststuga 

  och garage på fastigheten Moje 5:32, vid Mojesjön 

§ 44 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga på fastigheten Rista 1:27 

§ 45 Strandskyddsdispens för byte av brygga på fastigheten Ersholen 18:14 

§ 46 Bygglov för tillbyggnad av tälthall på fastigheten Myrholen 1:53 

§ 47 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för kommunförråd och rivningslov av 

kommunförråd på fastigheten Skogen 4:51 

§ 48 Internkontrollplan 2018 för Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 49 Delegationsordning för Miljö- och byggnadsnämnden – komplettering 

§ 50 Rapporter 

§ 51 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2018-06-20 

§ 52 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 53 Föregående protokoll 

§ 54 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 55 Detaljplan för del av X m.fl. (Södra Säl) 

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

i Mockfjärd 

§ 57 Strandskyddsdispens för överbyggnad av pumpstation på fastigheten Bröttjärna 1:5  

§ 58 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten X, vid Västerdalälven 

§ 59 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och två garage på fastigheten X 

§ 60 Förhandsbesked för nybyggnad av lastbilsgarage på fastigheten X 

§ 61 Bygglov för tillbyggnad av carport på garage och avvikelse från detaljplan på  

fastigheten X 

§ 62 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och avvikelse från detaljplan på 

fastigheten X 

§ 63 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och avvikelse från byggnadsplan 

på fastigheten X 

§ 64 Bygglov för nybyggnad av transformator och avvikelse från detaljplan 

på fastigheten Björbo 27:25  

§ 65 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X, vid Gimmen 

§ 66 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och avvikelse från detaljplan på 

fastigheten X 

§ 67 Eventuell överklagan av länsstyrelsens beslut angående förvaringscontainrar 

på fastigheten Holsåker 8:2 vid Käringforsen 

§ 68 Riktlinjer för solenergianläggningar på byggnader i Gagnefs kommun 

§ 69 Riktlinjer för uppsättning av murar, plank och staket i Gagnefs kommun 

§ 70 Riktlinjer för exteriöra förändringar av bostadsfastigheter i Gagnefs kommun 



 

 

§ 71 Arkivbeskrivning för miljö- och byggnadsnämnden med dokumenthanteringsplan 

för miljö- och hälsoskydd 

§ 72 Rapporter 

§ 73 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2018-09-12 

§ 74 Remissvar bildande av naturreservatet Predikstolen 

 

2018-09-12 

§ 75 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 76 Föregående protokoll 

§ 77 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 78 Antagande av detaljplan för Moje 5:102 (Dooriaparkeringen) 

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

§ 80 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X 

§ 81 Strandskyddsdispens för överbyggnad till pumpstation på fastigheten Mossel 6:12 

§ 82 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten X,vid Västerdalälven 

§ 83 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten X, vid Tansen 

§ 84 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och två garage på fastigheten X 

§ 85 Byggnadslov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X 

§ 86 Rivningslov och bygglov för garage och avvikelse från plan på fastigheten X 

§ 87 Ändrad användning, från del av bostadshus till veterinärmottagning på fastigheten X 

§ 88 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och avvikelse från plan på fastigheten X 

§ 89 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och avvikelse från plan på fastigheten X 

§ 90 Avvikelse från plan för ny placering av garage på fastigheten X 

§ 91 Bygglov för enbostadshus och garage med avvikelse från plan på fastigheten X 

§ 92 Bygglov för uppförande av återvinningsstation på fastigheten Gröntuv 20:18 vid 

Gagnefshallen 

§ 93 Bygglov och avvikelse från plan för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten X 

§ 94 Ovårdad fastighet, X 

§ 95 Rapporter 

§ 96 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 97 Remiss om bildande av Hartjärns naturreservat 

 

2018-10-17 

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

§ 99 Planuppdrag för servicebostad på Himmelslätta, Lindan 20:16 m.fl 

§ 100 Strandskyddsdispens för nybyggnad av pump- och tryckregleringsstation på fastigheten 

Lindan 20:2 

§ 101 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och två garage på fastigheten X 

§ 102 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X 

§ 103 Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten X 

§ 104 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X 

§ 105 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 106 Överprövade ärenden 

§ 107 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 108 Budgetuppföljningsprognos 2018-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 109 Rapporter 

§ 110 Anmälan av delegationsbeslut 

 

 



 

 

2018-11-14 

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

§ 112 Upphävande av del av detaljplan Södra Säl (X) 

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

§ 114 Strandskyddsdispens för nybyggnad av carport på fastigheten X, vid Gimmen 

§ 115 Strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på fastigheten X, vid Västerdalälven 

§ 116 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X 

§ 117 Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus och förråd på fastigheten X 

§ 118 Tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad på fastigheten Djurås 3:15 

§ 119 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 120 Överprövade ärenden 

§ 121 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 122 Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 123 Miljöpris 2018 

§ 124 Rapporter 

§ 125 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2018-12-12 

§ 126 Ovårdad tomt, X 

§ 127 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 128 Överprövade ärenden 

§ 129 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 130 Utdelning av miljöpris 2018 

§ 131 Inrättande av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 

§ 132 Val av tre ledamöter och tre ersättare i arbetsutskottet för tiden fram till och 

med 2022-12-31 

§ 133 Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider 2019 

§ 134 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 2019 

§ 135 Rapporter 

§ 136 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 137 Exploateringsavtal avseende Gagnef Högsveden 5:81 

§ 138 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten X, vid Tansen 

§ 139 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X 

 

 

 


