
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-20 1 (24) 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.20, ajournering kl. 14.35-14.47. 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Tomas Fredén (S) ordförande 

Jonas Hellsten (C) 

Ingegerd Hägg (S) 

Jan Wallin (M) 

Olof Silverdahl (KD) 

 
Tjänstgörande ersättare 

Göran Westling (KOSA), tjänstgörande för Curt Svärd (KOSA) 

Börje Lindvall (C), tjänstgörande för Ola Hebert (C) 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Thomas Gruhs (S) 

Björn Kruse (L) 

 
Tjänstemän 

Pia Söderström, miljö- och byggchef, §§ 26-39 

Birgitta Johanson, stadsarkitekt, §§ 26-29, § 38, del av § 39 

Sanna Byström, planarkitekt, §§ 26-27, del av § 39 

Eric Larsson, plan- och byggingenjör §§ 26-38, del av § 39, § 40 

Tomas Skymning, miljöinspektör, del av § 39, § 40 

Erica Arvidsson, ekonom, § 33, § 36, del av § 39 

 
Justering 

Justerare 

Göran Westling (KOSA) 

 
Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2019-03-26, kl. 08.30 §§ 26-40 
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Justerare      

      

      

      
 

 

 

 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Tomas Fredén (S) 

 
Justerare 

 

 ________________________________  

Göran Westling (KOSA) 

 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-03-20 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 26-40 2019-03-26 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2019-04-17 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/2019:3/43 

Mbn § 26 

 

Beslut att bilda naturreservatet Sälskapet 
 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen  

1. Med stöd av 7 kap. 4 § i miljöbalken (1998:808) förklara det område 

som avgränsats på bifogad beslutskarta som naturreservat. Reservatets 

slutliga gränser märks ut i fält. 

2. För att tillgodose syftet med naturreservatet ska de föreskrifter som 

anges i handlingarna enligt 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken gälla. 

3. Fastställa skötselplanen med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Naturvårdsförvaltare ska vara 

Gagnefs kommun. 

4. Godkänna överenskommelsen med fastighetsägaren. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Sälskapet har tagits 

fram av kommunen, utifrån markägarens önskemål. Fastighetsägaren har 

skrivit under en överenskommelse där denne godkänner reservatsbildningen 

utan krav på ersättning. Förslag till naturreservat och skötselplan har 

skickats på remiss. Inga synpunkter har inkommit som föranleder ändringar 

av förslaget. Området kommer efter bildandet att ställas i ordning med 

statligt naturvårdsbidrag. 

 

Finansiering 

Reservatsbildningen medför inga kostnader för kommunen, utöver framtida 

skötsel. Eftersom det är en mindre tallskog bedöms skötselkostnaderna bli 

låga. Reservatet kommer att skötas av den kommunala stiftelsen Gagnefs 

Naturvårdsfond, i likhet med de andra kommunala naturreservaten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-03-13, två sidor. 

Bildande av naturreservatet Sälskapet, sju sidor. 

Beslutskarta, en sida. 

Skötselplan för naturreservatet Sälskapet, inklusive bilaga 1. Skötselkarta, fem sidor. 

Yttrande från Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2019-03-11, dnr 511-1790-2019, två sidor. 

Yttrande från Naturskyddsföreningen Gagnef, 2019-03-08, en sida. 

 

forts. 
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Justerare      

      

      

      
 

 

  

Mbn § 26 forts. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 190213 § 1 

 

Lagrum 

Miljöbalken 7 kapitlet. 

Förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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 Dnr MBN/2018:54/21 

Mbn § 27 

 

Detaljplan för del av Bäsna 34:12 (Bäsna skola) 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna förslaget till detaljplan för del av Bäsna 34:12 (Bäsna skola), 

daterad 2019-03-18, för samråd. 

2. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan 

varför någon miljöbedömning inte tagits fram. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till detaljplan för del av Bäsna 34:12 (Bäsna skola) finns 

framtaget för samråd under våren 2019. 

 

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny grundskola, 

förskola samt idrottshall i Bäsna. 

 

De nuvarande skollokalerna i Bäsna ska avvecklas och säljas. Den nya 

skolan planeras att uppföras på närliggande mark (planområdet) tillhörande 

kommunen. Fördelen med en ny lokalisering är att antalet elevplatser kan 

ökas och en god trafik- och parkeringslösning skapas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-03-18, en sida. 

1. Plankarta 

2. Planbeskrivning 

3. Undersökning 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 181016 § 145 

Mbn 181114 § 113 

 

Lagrum 

PBL 
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 Dnr MBN/B2015-000231 

Mbn § 28 

 

Detaljplan för del av Djurmo 1:11 (Ytterbacka) 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna förslaget till detaljplan för del av Djurmo 1:11 (Ytterbacka) 

daterad 2019-03-12, för samråd. 

2. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan 

varför någon miljöbedömning inte tagits fram. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till detaljplan för del av Djurmo 1:11 (Ytterbacka) finns 

framtaget för förnyat samråd under våren 2019. 

 

Planförslaget syftar till att tillskapa nya tomter i Djurmo. Kommunen har för 

närvarade inga lediga tomter i Djurmo samtidigt som det finns stor 

efterfrågan på byggbar mark i tätorten. Planområdet är i kommunens 

översiktsplan utpekat som ett framtida bebyggelseområde och har för detta 

ändamål köpts in av kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-03-12, en sida. 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Behovsbedömning 

Samrådsredogörelse 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 170329 § 35 

Ks 150414 § 64, dnr KS/2015:91/21 

Mbn 140611 § 51 

 

Lagrum 

Plan- och bygglag (2010:900) 
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 Dnr MBN/B2019-021/23 

Mbn § 29 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och brygga 
samt flytt av befintlig huvudbyggnad på fastigheten X, vid Gimmen 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av fastighetens landareal. 

3. Strandskyddsdispens beviljas för brygga, under förutsättning att 

bryggan är allmänt tillgänglig. 

4. Dispensen gäller endast för den yta bryggan utgör. 

 

Ärendebeskrivning 

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

och brygga samt flytt av befintlig huvudbyggnad på fastigheten X. 

Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad, båthus, utedass, jordkällare 

och brygga. Avståndet från den tilltänkta nybyggnationen till strandkanten 

är ca 5 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. 

3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 

    och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 

 

 

forts. 
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Mbn § 29 forts. 

 

Motivering till beslut 

Skäl nummer ett anses stämma för fritidshuset och flytt av befintlig 

huvudbyggnad då de delar av fastigheten som berörs tydligt tagits i anspråk. 

 

Skäl nummer tre anses stämma. Allmänhetens tillgänglighet försämras inte. 

Då bryggan inte får förses med skyltar eller andra anordningar (utemöbler 

etc) som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas på eller vid 

bryggan. Föreslagen byggnation innebär ingen betydande försämring för 

växt- och djurlivet på platsen. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tomas Fredén (S): Strandskyddsdispens beviljas för brygga, under 

förutsättning att bryggan är allmänt tillgänglig, samt att dispensen gäller 

endast för den yta bryggan utgör. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sina egna tilläggsförslag var för sig mot avslag och 

finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-03-13, två sidor. 

Översiktliga kartor 

Situationsplaner 

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. 

 

 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 29 forts. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 3150 kronor 

Totalt  3150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 
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 Dnr MBN/B2019-00031/23 

Mbn § 30 

 

Bygglov för uppförande av fritidshus på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja sökt bygglov inklusive startbesked. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X X, ansöker om bygglov för nybyggnation av fritidshus på 

fastigheten X. Byggnaden som ska uppföras utgörs av en äldre 

timmerstomme i traditionell utformning. Timret och taket (sadeltak med 

betongpannor) utförs i röd kulör. 

 

Området Västtjärnslindans fäbod har höga kulturvärde och i de centrala 

delarna av fäboden återfinns fornlämningar. X ligger inte inom de tidigaste 

etableringarna i de centrala delarna av fäboden. Gällande fastighet har 

tidigare bestått av skogsmark som ej berörs av lämningarna. Byggnaden 

liknar övrig bebyggelse i fäboden och strider inte mot områdets karaktär. 

 

Ärendets beredning 

Grannar har hörts i ärendet ingen erinran har inkommit. 

 

Bedömning 

Bygglov bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-03-20, en sida. 

Situationsplan för fastigheten 

Plan- och fasadritningar 

 

Lagrum 

PBL 2014:900 9 kap. 31 § 

PBL 2014:900 10 kap. 23 § 

 

Avgift 

Bygglov 8550 kronor Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2019-0040/23 

Mbn § 31 

 

Bygglov för nybyggnad av automatbensinstation fastigheten 
Björbo 103:7 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas. 

2. Tekniskt samråd skall hållas, miljökontoret ska medverka. 

 

Ärendebeskrivning 

Skandinaviska Bensin AB din-X, Drottninggatan 7, 252 21 Helsingborg, 

ansöker om bygglov för nybyggnad av automatbensinstation på fastigheten 

Björbo 103:7. 

 

Fastigheten Björbo 103:7 är belägen i västra delen av Björbo mellan 

Fänforsen och E16 och ägs av Gagnefs kommun. Fastigheten är i dagsläget 

obebyggd och är planerad för bilserviceanläggning med tillhörande butik 

med möjlighet att bedriva småindustriverksamhet. 

 

Tillfart ska ske från söder i enlighet med placering enligt plankarta vilket 

din-X tagit hänsyn och åtgärdat. 

 

Placering och utförande av bränslecisterner måste ske i samråd med 

Räddningstjänsten Dala mitt. 

 

Bygglovet avser hårdgörning av yta, bränslecistern med pumpstation, teknik 

bod och prisinformationsskylt. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Trafikverket har hörts angående avvikelse av skylt. 

 

Bedömning 

Bygglov bör kunna beviljas. 

 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 31 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-03-20, två sidor. 

Skandinaviska Bensin AB din-X 

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 § 

 

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 13050 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Skandinaviska Bensin AB din-X + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2019-039/23 

Mbn § 32 

 

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från hem för 
ensamkommande flyktingbarn till musikstudio och privat bostad 
på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja sökt tidsbegränsat bygglov till 2029-03-07 för ändrad 

användning och avvikelse från plan på fastigheten X efter att 

grannehörandetiden utgått och under förutsättning att ingen erinran 

inkommit. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X X ansöker om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från 

hem för ensamkommande flyktingbarn till musikstudio och privat bostad på 

fastigheten X. Sökande har valt att söka bygglov tidsbegränsat till 2029-03-

07, men det är miljö- och byggnadsnämnden som avgör tidsbegränsningen, 

dock max 10 år. Fastigheten ligger inom detaljplan, där X är ämnat för 

småindustri och kontor. Sökt användning avviker därför från detaljplanen. 

Grannar ska höras. 

 

Ärendets beredning 

Byggförvaltningen har besökt platsen och grannar ska höras. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-03-13, en sida. 

Skrivelse från sökande 

Översiktskarta 

Detaljplan daterad 1997-08-25 

 

Lagrum 

Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 33 §. 

Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 b § punkt 2. 

 

 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 32 forts. 

 

Avgift 

Bygglov ändrad användning  8550 kronor 

Totalt   8550 kronor 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/2019:13/00 

Mbn § 33 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från miljö- och byggförvaltningens verksamhet, 

innehållande: 

• Allmänt 

• Miljö 

• Bygglov och planering 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2019-02-08—2019-03-12, en sida. 
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Mbn § 34 

 

Överprövade ärenden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

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. 

För närvarande finns det inga överprövade ärenden att föra till 

ärendebalanslistan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2019-03-11, en sida. 
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 Dnr MBN/2018:56/00 

Mbn § 35 

 

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 

Mbn 171213 § 143 

MBN/2017:3/21  

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

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2019-03-11, en sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2019-03-11, fem sidor. 
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 Dnr MBN/2019:19/04 

Mbn § 36 

 

Verksamhetsberättelse 2018 Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna Verksamhetsberättelse 2018 Miljö- och byggnadsnämnden 

samt översända rapporten till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett resultat för 2018 som är 1,2 mnkr 

bättre än budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-25, en sida. 

Verksamhetsberättelse 2018 Miljö- och byggnadsnämnden, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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 Dnr MBN/2019:24/04 

Mbn § 37 

 

Budget 2020 – behovsbeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Återremittera ärendet till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott. 

 

Ärendebeskrivning 

Som ett led i budgetarbetet för 2020 har miljö- och byggchefen tagit fram en 

behovsbeskrivning vilken stämts av med medarbetarna.  

 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 14.35-14.47. 

 

Förslag till beslut 

Förslag till beslut är att lägga informationen till handlingarna, samt att föra 

ärendet till budgetberedningen.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tomas Fredén (S): Att återremittera ärendet till miljö- och 

byggnadsnämndens arbetsutskott. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget förslag om återremiss mot avslag och finner att 

miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-03-13, en sida. 

Budget 2020, behovsbeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-20 20 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/B2019-007/23 

Mbn § 38 

 

Nybyggnad av bilverkstad på fastigheten X alternativt 
bilverkstad och matservering på fastigheten X, avvikelse från 
detaljplan 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Frågan hänskjuts till kommunens plankommitté för vidare diskussion. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har fått en förfrågan om möjligheten att söka bygglov på 

fastigheten X för uppförande av en bilverkstad. Aktuell tomt är mycket 

liten. Av detaljplanen framgår att området utgör del av Djurås ansikte utåt 

mot riksväg och järnväg, vilket ställer krav på att tomter hålls i vårdat skick 

och ges en tilltalade utformning med inslag av träd och buskar. Vidare får 

nya verksamheter inte vara störande för närboende. 

 

Bedömning 

Gällande detaljplan medger endast industri och kontorsändamål och inte 

bilserviceanläggning. Med en etablering av en bilverkstad på fastigheten X 

skulle all vegetation försvinna. På tänkt plats har tidigare föreslagits att en 

profilbyggnad uppförs som ett attraktivt blickfång intill korsningen 

E16/Rv70. 

 

En alternativ placering för bilverkstaden utgör X. Denna gång vill sökanden 

också uppföra en Sibyllaservering i anslutning till bilverkstaden. Samma 

detaljplan gäller för denna fastighet. Trafiksituationen gör dock även denna 

placering mindre lämpad. En helhetsbedömning av hela planområdet 

behöver göras. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-03-20, en sida. 

 

Underlag 

Översiktskarta 

Detaljplan Stationsvägen mm Djurås, 1999-06-08. 

 

 

forts. 
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Mbn § 38 forts. 

 

Lagrum 

PBL (2014:900). 9 kap. 31 b § 

 

Protokollsutdrag 

Plankommittén 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-20 22 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr se rapportlista 

Mbn § 39 

 

Rapporter 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

1. Lantmäteriet – underrättelser  
 

Underlag 

Lantmäteriet – underrättelser nr 1-4, 2019-02-04—2019-03-11, en sida. 

 

2. Miljöinspektörernas information om verksamheten 
 

Ärendebeskrivning 

Det finns ingen information om verksamheten från miljöinspektörerna till 

dagens sammanträde. 

 

3. PBL på rätt sätt - En introduktion till plan- och bygglagstiftningen 

för förtroendevalda, webutbildning 
 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden får en webbaserad introduktion till plan- och 

bygglagstiftningen för förtroendevalda, dessa avsnitt gäller detaljplanering 

och lov och anmälan i PBL. Webutbildningen finns på Boverkets hemsida. 

 

4. Bokslut 2018-12-31 Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-25, en sida. 

Bokslut 2018-12-31 Miljö- och byggnadsnämnden, en sida. 

 

Dnr: MBN/2019:19/04 

 

5. Ansökan om fortsatt täktverksamhet Hellkvists Grus AB på 

fastigheten Bodarna 6:12 
 

Underlag 

Samrådsunderlag för utökad etappgräns inom utlagd bergtäkt, tolv sidor. 

Samrådsyttrande från Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2019-02-21, 

dnr 551-1037-2019, två sidor. 

 

Dnr: MBN/2019-32 

forts. 
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Mbn § 39 forts. 

 

6. Ansökan från Dala Cement om tillstånd av bergtäkt på fastigheten 

Floda kyrkby 8:53 
 

Underlag  

Ansökan om täkttillstånd inom fastigheten Floda kyrkby 8:53 i Gagnefs 

kommun, inklusive teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning och 

bilagor, 2019-02-18, 124 sidor. 

 

Dnr: MBN/2018-137 

 

7. X - Nybyggnad av bilverkstad, se § 38 
 

 

8. Tillväxt och Tillsyn 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen och nämnden diskuterar om projektet tillväxt och tillsyn. 

Projektet berör bland annat tillväxt, tillsyn, utvecklingsmedel, bemötande, 

taxan och förbättring av företagsklimatet. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-03-13, två sidor. 
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 Dnr MBN/2018:57/00 

Mbn § 40 

 

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 2019-6 till DB 2019-15. 

 

Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen (PBL): 

Beslut 2019-0016 till 2019-0047. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-03-13, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut miljö, 2019-02-04—2019-03-10, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut PBL, 2019-02-04—2019-03-13, sju sidor. 

 

 


