
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 1 (31) 

 
 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.00 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Tomas Fredén (S) ordförande 

Jonas Hellsten (C) 

Ingegerd Hägg (S) 

Jan Wallin (M) 

Curt Svärd (KOSA), ej § 52 på grund av jäv 

 
Tjänstgörande ersättare 

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

Björn Kruse (L), tjänstgörande för Olof Silverdahl (KD) 

Göran Westling (KOSA), tjänstgörande för Curt Svärd (KOSA), § 52 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Göran Westling (KOSA), §§ 46-51, §§ 53-63 

 
Tjänstemän 

Pia Söderström, miljö- och byggchef 

Eric Larsson, plan- och byggingenjör 

Hampus Åkerman, byggnadsinspektör 

Erica Arvidsson, ekonom, §§ 59-60 

Tommy Sandberg, kommunchef, del av § 62 

Marcus Brödden Blomqvist, samhällsbyggnadschef, del av § 62 
 

Övriga 

Alva Angman, praktikant, §§ 46-48, §§ 52-60, del av § 62 

 
Justering 

Justerare 

Curt Svärd (KOSA), §§ 46-51, §§ 53-63 och Göran Westling (KOSA) § 52 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2019-05-13, kl. 08.00 §§ 46-63 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 2 

 
Justerare      

      

      

      
 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Tomas Fredén (S) 

 
Justerare 

 

 ________________________________   _________________________________  

Curt Svärd (KOSA) §§ 46-51, §§ 53-63 Göran Westling (KOSA) § 52 

 

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-05-08 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 46-63 2019-05-13 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2019-06-04 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 3 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/B2019-080/23 

Mbn § 46 

 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av carport på garage på 
fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av rödfärgad linje på situationsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

garage på fastigheten X. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad och ett garage. Avståndet 

från den tilltänkta tillbyggnationen till strandkanten är ca 29 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, 2019-05-03, två sidor. 

Översiktliga kartor 

Situationsplaner 

Fotografier 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 4 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

  

Mbn § 46 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 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 5 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/B2019-076/23 

Mbn § 47 

 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av rödfärgad linje på situationsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X X X, ansöker om strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus 

på fastigheten X. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad och ytterligare fyra 

byggnader. Avståndet från den tilltänkta tillbyggnationen till strandkanten är 

ca 8 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. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 6 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

  

Mbn § 47 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-05-03, 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. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 3150 kronor 

Totalt  3150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 7 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/B2019-00057/23 

Mbn § 48 

 

Strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av fritidshus 
på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av fastighetens landareal. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X X, ansöker om strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av 

fritidshus på fastigheten X. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten är bebyggd med en nyare huvudbyggnad och ett äldre fritidshus 

(som rivs och ersätts) samt fyra mindre komplementbyggnader. Avståndet 

från den tilltänkta nybyggnationen till strandkanten är ca 12 meter. Åtgärden 

kommer inte ta mer mark i anspråk eller placeras närmare strandkant än 

befintligt fritidshus. Hela fastigheten är väl ianspråktagen. 

 

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. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 8 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

  

Mbn § 48 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-05-03, 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. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 3150 kronor 

Totalt  3150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 9 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/B2019-082/23 

Mbn § 49 

 

Strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av fritidshus 
på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av rödfärgad linje på situationsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X X, ansöker om strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av 

fritidshus på fastigheten X Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad och två mindre 

komplementbyggnader. Avståndet från den tilltänkta nybyggnationen till 

strandkanten är ca 40 meter. 

 

Tomtplatsavgränsningen medför ett släpp längs stranden på ca 15 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. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 10 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

  

Mbn § 49 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-05-03, 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. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 3150 kronor 

Totalt  3150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 11 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/B2019-081/23 

Mbn § 50 

 

Strandskyddsdispens för rivning av fritidshus och nybyggnad 
av bastu med utekök på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning enligt tidigare beviljad strandskyddsdispens. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X X, ansöker om strandskyddsdispens för rivning av fritidshus och 

nybyggnad av bastu med utekök på fastigheten X. Strandskydd råder och 

därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten är bebyggd med en äldre huvudbyggnad och en nybyggd 

huvudbyggnad. Den äldre huvudbyggnaden avses rivas på grund av 

fuktskador och ersättas med en mindre bastu med utekök på kortsidan på 

samma grund som den äldre huvudbyggnaden. Avståndet från den tilltänkta 

nybyggnationen till strandkanten är ca 6 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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 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 12 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

  

Mbn § 50 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-05-03, 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. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 3150 kronor 

Totalt  3150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 13 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/B2019-00084/23 

Mbn § 51 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av Attefallshus på 
fastigheten X samt renovering av befintlig brygga 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens för Attefallshus 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 Attefallshus på 

fastigheten X. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus samt två mindre 

komplementbyggnader och en brygga. Avståndet från den tilltänkta 

nybyggnationen till strandkanten är som minst 4,5 meter. Åtgärden kommer 

inte ta mer mark i anspråk. Fastigheten på ca 1200 m2 är väl ianspråktagen. 

 

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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 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 14 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

  

Mbn § 51 forts. 

 

Motivering till beslut 

Föreslagen byggnation innebär ingen betydande försämring för växt- och 

djurlivet på platsen. 

 

Skäl nummer tre anses stämma. Allmänhetens tillgänglighet försämras inte. 

Då bryggan redan existerar samt att uppfräschad brygga inte får förses med 

skyltar eller andra anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från 

att vistas på eller vid bryggan. Föreslagen byggnation innebär ingen 

betydande försämring för växt- och djurlivet på platsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-05-03, två sidor. 

Översiktliga karta 

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. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 3150 kronor 

Totalt  3150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 15 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/B2019-00085/23 

Mbn § 52 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av agilityhall på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Förhandsbesked beviljas under förutsättning ingen erinran inkommer. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Curt Svärd (KOSA) i handläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X, ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av agilityhall för 

hunddressyr på fastigheten X. 

 

Fastigheten X är ursprungligen en jordbruksfastighet men nyttjas idag redan för 

träning och tävling i agility/hunddressyr. Nu är tanken att en hall i ett plan på 

ca 960 m2 ska uppföras. Hallen kommer användas för träning, tävling, kurser 

samt uthyrning för andra aktiviteter. 

 

Hallen kommer rymma en mindre läktare för ca 100–200 personer. Underlag i 

hallen kommer bestå av konstgräs. 

 

Inget vatten eller avlopp ska behövas då befintlig sanitetsanläggning är tänkt 

att nyttjas. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

LRF och Länsstyrelsens enhet för landsbygd och tillväxt ska höras. 

Fastighetsgrannar ska höras. 

 

Bedömning 

Öppet för beslut 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-05-07, två sidor. 

Situationsplan 

Översiktlig karta 

Fotografier 

forts. 
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Justerare      

      

      

      
 

 

  

Mbn § 52 forts. 

 

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. 

 

Avgift 

Förhandsbesked 7200 kronor 

Totalt  7200 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 17 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/B2019-00086/23 

Mbn § 53 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och två 
garage på fastigheten X  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Beslut om förhandsbesked delegeras till miljö-och byggnadsnämndens 

arbetsutskott om alternativ placering. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X X, ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 

två garage på fastigheten X. 

 

Fastigheten X är jordbruksmark och LRF och Länsstyrelsens enhet för 

landsbygd och tillväxt ska höras enligt Gagnef kommuns översiktsplan. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Öppet för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-05-07, en sida. 

Situationsplan 

Översiktlig karta 

Fotografier 

 

Lagrum 

PBL (2010:900) 8 kap. 9 §, 2 kap. 5 § 

 

Protokollsutdrag 

Mbn arbetsutskott 

X f.k. 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 18 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/B2019-075/23 

Mbn § 54 

 

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

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov och avvikelsen beviljas under förutsättning att 

grannehörandetiden har utgått och att ingen erinran har inkommit. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X X, ansöker om bygglov och avvikelse från plan för tillbyggnad av 

enbostadshus på fastigheten X. Den tänkta tillbyggnadens area är 23 m2 och 

placeringen blir delvis på prickmark. Flertalet fastigheter på X har redan 

tillbyggda entréer som strider mot detaljplanen. 

 

Bedömning 

Avvikelsen från detaljplanen bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-05-03, en sida. 

Situationsplan 

Fotografier 

Plan- och fasadritningar 

Översiktlig karta 

 

Lagrum 

PBL 2014:900 9 kap. 30 § 

PBL 2014:900 10 kap. 14 § 

PBL 2014:900 10 kap. 9 § 

 

Upplysningar 

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller 

färdigställts inom fem år efter att beslutet om bygglov har vunnit laga kraft. 

 

 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 19 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

  

Mbn § 54 forts. 

 

Avgift 

Bygglov 3150 kronor 

Totalt 3150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 20 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/B2019-0070/23 

Mbn § 55 

 

Bygglov för ombyggnad och ändrad användning från bygglager 
till affärslokal på fastigheten Högsveden 5:81 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Sökt bygglov beviljas under förutsättning att ingen erinran inkommer 

och att nuvarande huvudinfart bibehålls. 

 

Ärendebeskrivning 

RL Fastigheter AB, Högsvevägen 100, 785 43 Mockfjärd, ansöker om 

bygglov för ombyggnad och ändrad användning från bygglager till 

affärslokal på fastigheten Högsveden 5:81. Gällande detaljplan vann laga 

kraft 2018-12-13. Sökandes illustration över fastigheten visar att 

placeringen av huvudinfarten är för nära avfarten från E16. Huvudinfarten 

måste därför förskjutas västerut, enligt nuvarande placering. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Bygglov bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-05-08, två sidor. 

Situationsplan för fastigheten. 

Planritning 

Illustration 

Plankarta 

Ortofoto 

 

Lagrum 

PBL 2014:900 9 kap. 30 § 

PBL 2014:900 10 kap. 14 § 

PBL 2014:900 10 kap. 9 § 

 

 

 

 

forts. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 21 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

  

Mbn § 55 forts. 

 

Avgift 

Bygglov 13950 kronor 

Totalt 13950 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

RL Fastigheter AB + besvärshänvisning 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 22 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/2019:13/00 

Mbn § 56 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från miljö- och byggförvaltningens verksamhet, 

innehållande: 

• Allmänt 

• Miljö 

• Bygglov  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2019-03-13—2019-04-30, en sida. 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 23 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

  

Mbn § 57 

 

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, 2019-04-29, en sida. 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 24 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/2018:56/00 

Mbn § 58 

 

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, 2019-04-29, en sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2019-04-29, fyra sidor. 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 25 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/2019:5/04 

Mbn § 59 

 

Prognos 2019-03-31 Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga Prognos 2019-03-31 Miljö- och byggnadsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar ett resultat för helåret som avviker positivt med 249 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-04-29, en sida. 

Prognos 2019-03-31 Miljö- och byggnadsnämnden, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 26 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/2019:5/04 

Mbn § 60 

 

Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljningsprognosen visar ett resultat för helåret som avviker 

positivt med 176 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-05-07, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Miljö- och byggnadsnämnden, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 27 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/2019:24/04 

Mbn § 61 

 

Budget 2020, reviderad behovsbeskrivning och konsekvensanalys 
för miljö- och byggnadsnämnden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Tillstyrka förslag gällande Budget 2020, reviderad behovsbeskrivning 

och konsekvensanalys för miljö- och byggnadsnämnden. 

2. Föra ärendet till budgetberedningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Nya budgetdirektiv för budget 2020 kom från budgetberedningen 18 april. 

Utrymmet att fördela efter beräkning av löneökningar, 

avskrivningskostnader samt det budgeterade resultatet uppgår till 6,4 mnkr. 

Nämndernas redovisade behov uppgår till 19,4 mnkr exklusive löneökningar 

vilket utrymmet inte tillåter. 

 

Mot denna bakgrund bedömer budgetberedningen att de i dagsläget inte kan 

göra en prioritering av hur utrymmet skall fördelas utan begär 

kompletterande ställningstaganden från samtliga nämnder och förvaltningar. 

 

Nämnderna uppmanas att revidera behovsbeskrivningarna samt även ta 

eventuella volymminskningar samt kostnadssänkande åtgärder i beaktande. 

Utifrån den reviderade behovsbeskrivningen skall även en 

konsekvensanalys göras. Dessa behovsbeskrivningar och 

konsekvensanalyser utgör sedan diskussionsunderlag vid de planerade 

nämndsdialogerna 2019-06-04. 

 

Bedömning 

Nämnden har i tidigare beslut daterat 2019-04-15 bedömt att vi inte står 

inför några större volymförändringar till 2020. Nämnden har dock bedömt 

att det finns ett utvecklingsbehov i form av en miljöstrateg. 

 

Nytt reglemente för kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden har 

tagits av kommunfullmäktige 2019-04-29, vilket innebär att miljöstrategiska 

frågor ska hanteras av kommunstyrelsen. 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 28 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

  

Mbn § 61 forts. 

 

Även om övergripande och strategiska miljöfrågor ska hanteras av 

kommunstyrelsen så förväntas miljö- och byggförvaltningen delta med sin 

kompetens i miljöfrågor som inte utgör myndighetsutövning. Denna typ av 

frågor har över tid ökat. 

 

Utifrån budgetberedningens uppdrag samt ändrade förutsättningar har miljö- 

och byggchefen tagit fram förslag till reviderad behovsbeskrivning samt 

konsekvensanalys. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-05-06, två sidor. 

Budget 2020, reviderad behovsbeskrivning och konsekvensanalys för miljö- 

och byggnadsnämnden, tre sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 190415 § 42 

Mbn 190320 § 37 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Budgetberedningen + handling 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 29 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr se rapportlista 

Mbn § 62 

 

Rapporter 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

1. Lantmäteriet – underrättelser 
 

Underlag 

Lantmäteriet – underrättelser nr 5-6, 2019-03-11—2019-04-25, en sida. 

 

2. Miljöinspektörernas information om verksamheten 
 

Ärendebeskrivning 

Det finns ingen information från miljöinspektörerna om verksamheten till 

dagens sammanträde. 

 

3. Information om omorganisationen  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunchef Tommy Sandberg och samhällsbyggnadschef 

Marcus Brödden Blomqvist informerar om omorganisationen där plansidans 

personal nu ingår i samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

4. Webbutbildning i PBL 
 

Ärendebeskrivning 

Utgår. 

Eventuellt kommer ledamöterna att få webbutbildningen på miljö- och 

byggnadsnämndens nästa sammanträde i juni. Webbutbildningen finns även på 

Boverkets hemsida. 

 

5. Lägesrapport VA-plan 
 

Ärendebeskrivning 

Lägesrapport om VA-planen. 

 

Underlag 

Rapport SWECO – Gagnefs Teknik AB, Gagnef VA-plan, 

VA-översikt, 37 sidor. 

 

Dnr: MBN/2019-99 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 30 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

  

Mbn § 62 forts. 

 

6. Ovårdade tomter 
 

Ärendebeskrivning 

Plan- och byggingenjören och byggnadsinspektören informerar om ovårdade 

tomter i Gagnefs kommun. 

 

7. Studieresa för miljö- och byggnadsnämnden 19 juni 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen kommer att planera in en studieresa för nämnden och 

förvaltningen i samband med miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 

den 19 juni. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-04-30, en sida. 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08 31 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/2018:57/00 

Mbn § 63 

 

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 2019-16 till DB 2019-42 

 

Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen (PBL): 

Beslut 2019-0051 till 2019-0098 

 

Delegationsbeslut administrativa ärenden: 

2/2019-6, Planavtal gällande detaljplan för fastigheterna Lindan 20:9, 20:10, 20:14 och 20:15 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-07, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut miljö, 2019-03-11—2019-04-29, två sidor. 

Redovisning av delegationsbeslut PBL, 2019-03-14—2019-05-07, sju sidor. 

Redovisning av delegationsbeslut administrativa ärenden, 2019-04-24, en sida. 

 


