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 Dnr MBN/B2019-0158/23 

Mbn § 83 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och bod, 
samt flytt av härbre på fastigheten X vid Mojesjön 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av fastighetens landareal. 

 

Ärendebeskrivning 

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

och bod och flytt av härbre på fastigheten X. Fastigheten omfattas av 

strandskydd både från Mojesjön och den bäck som rinner väster om 

fastigheten. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad och flera mindre byggnader. 

 

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 

inte kan tillgodoses utanför området. 

 

Motivering till beslut 

Skäl nummer ett anses stämma, men skäl nummer tre anses inte stämma. 

Däremot anses skäl nummer två stämma. Allmänhetens tillgänglighet 

försämras inte. Föreslagen byggnation innebär ingen betydande försämring 

för växt- och djurlivet på platsen. 

 

 

forts. 
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Mbn § 83 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-09-02, två sidor. 

Översiktliga kartor 

Situationsplaner 

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. Beviljad 

strandskyddsdispens innebär ingen rätt att påbörja byggnation. Kommunens 

byggnadsinspektör kontaktas för vidare information. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 3150 kronor 

Totalt  3150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 
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 Dnr MBN/B2019-0142/23 

Mbn § 84 

 

Strandskyddsdispens för befintlig brygga på fastigheten X 
vid Gimmern 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras till byggnadsinspektören på grund av att sökande 

ska motivera bryggans utformning och ändamål. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X X, ansöker om strandskyddsdispens för befintlig brygga på 

fastigheten X. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad, flera mindre byggnader och 

en brygga. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Öppet för beslut. 

 

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 

inte kan tillgodoses utanför området. 

 

Motivering till beslut 

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. 

 

 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-09-04 6 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

  

Mbn § 84 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-09-02, två sidor. 

Översiktliga kartor 

Situationsplaner 

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. Beviljad 

strandskyddsdispens innebär ingen rätt att påbörja byggnation. Kommunens 

byggnadsinspektör kontaktas för vidare information. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 3150 kronor 

Totalt  3150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X 

Länsstyrelsen 
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 Dnr MBN/B2019-0180/23 

Mbn § 85 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på 
fastigheten X vid Tansen 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsningen utgörs av fastighetens landareal. 

 

Ärendebeskrivning 

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

fastigheten X. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad och en mindre 

komplementbyggnad. 

 

Avståndet från nybyggnationen till strandkanten är ca 40 meter. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispensen 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 § 85 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-09-02, 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. Beviljad 

strandskyddsdispens innebär ingen rätt att påbörja byggnation. Kommunens 

byggnadsinspektör kontaktas för vidare information. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 3150 kronor 

Totalt  3150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 
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 Dnr MBN/B2019-00186/23 

Mbn § 86 

 

Strandskyddsdispens för friggebodsförråd på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning ska utgöras av fastighetsgräns. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X X, ansöker om strandskyddsdispens för byggnation av förråd i 

friggebods storlek på fastigheten X vid sjön Tyren. Fastigheten omfattas av 

det generella strandskyddet och byggnationsförbud råder. 

 

Fastigheten är belägen vid sjön Tyrens Östra sida. 

 

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. Fastigheten är ianspråktagen men 

svårbebyggd åt väst och närmare sjön vill de inte bygga därför blir ytan att 

bygga på begränsad. Därav placeringen nära väg och fastighetsgräns. 

Grannars skriftliga medgivande för placeringen finns. Allmänhetens 

tillgänglighet försämras inte. Föreslagen byggnation innebär ingen 

betydande försämring för växt- och djurlivet på platsen. 

 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 86 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2019-09-02, två sidor. 

Översiktliga kartor 

Situationsplaner 

 

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 
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 Dnr MBN/B2019-00182/23 

Mbn § 87 

 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av garage och fristående 
växthus på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Återremitteras till plan-och byggingenjören för vidare utredning på 

grund av oklara omständigheter. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X X, ansöker om strandskyddsdispens för tillbyggnad av garage samt 

uppsättande av växthus på fastigheten X vid sjön Edstjärna. Sökande äger 

idag två byggda fastigheter intill varandra, X och X, där samtliga byggnader 

har bygglov. 

 

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. Fastigheterna X och 

X är ianspråktagna och löper parallellt med varandra. Med blotta ögat 

uppfattas fastigheterna som en och samma fastighet med ianspråktagen 

tomtmark. En tydlig naturlig gräns för den privata hemfridszonen utgörs 

idag av en häck norr om befintligt garage och 

 

sträcker sig i riktning mot Edstjärn, ungefär i mitten av fastigheten  

X. Därav sökandes förslag till tomtplatsavgränsning. Allmänhetens 

tillgänglighet försämras inte. Föreslagen byggnation innebär ingen 

betydande försämring för växt- och djurlivet på platsen. 

 

forts. 
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Mbn § 87 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-09-02, 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 
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 Dnr MBN/B2019-0181/23 

Mbn § 88 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 
med stall på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Förhandsbesked beviljas efter att grannehörandetiden har utgått och 

under förutsättning att ingen erinran har inkommit. 

 

Ärendebeskrivning 

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

garage med stall på fastigheten X. 

 

Fastigheten X ligger i byn Västtjärna vid Edstjärnen. Fastigheten 

består av skogssly och betesmark. Planerad nybyggnad är ett enbostadshus 

med en våning utan inredd vind samt garage kombinerat med stall. 

 

Kommunal anslutning för vatten och avlopp finns. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Fastighetsgrannar, Gagnefs LRF avdelning och Länsstyrelsens enhet för 

landsbygd och tillväxt har hörts. Sista svarsdatum är 2019-09-13. 

 

Bedömning 

Förhandsbesked bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-09-02, två sidor. 

Situationsplan 

Översiktlig karta 

Fotografier 

 

Lagrum 

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

 

 

 

forts. 
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Mbn § 88 forts. 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Om inte bygglov söks 

inom den tiden upphör förhandsbeskedet att gälla. 

 

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 
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 Dnr MBN/B2019-00188/23 

Mbn § 89 

 

Förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Sökt förhandsbesked beviljas efter att grannehörandetiden har utgått 

och under förutsättning att ingen erinran har inkommit. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X X, ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. 

Fastigheten är belägen i sydväst vid sjön Bästen. Den tänkta lokaliseringen 

ligger utom strandskyddet i anslutning till den väg som kringgår sjön. 

 

Det tänkta fritidshuset är en mindre stuga i ett plan på ca 40 m2. 

 

Miljö-och byggförvaltningen har besökt platsen. Fastigheten består idag av 

yngre löv och barrskog. Miljö-förvaltningen bedömer att VA-frågan kan 

lösas med enskild anläggning. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Sökt förhandsbesked bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-08-28, en sida. 

Situationsplan för ny placering 

Sökandes motivering 

Översiktlig karta 

Fotografier 

 

Avgift 

Förhandsbesked 7200 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-09-04 16 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

  

Mbn § 89 forts. 

 

Lagrum 

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

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Fastighetsgrannar + besvärshänvisning 

Lantmäteriet + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2019-00187/23 

Mbn § 90 

 

Bygglov för uppsättande 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 vid sjön Tyren. Strandskyddsdispens med avgränsad tomtplats 

är beviljad. 

Fastigheten är belägen vid sjön Tyrens östra sida. 

Den tilltänkta timmerstugan på 35 m2 finns idag på annan plats och ska 

monteras upp på X. 

Samtliga fastighetsägares medgivande finns. 

 

Ärendets beredning 

Samtliga fastighetsägares medgivande för X finns. X utgör tomtplatsen och 

omsluter hela tomten. 

 

Bedömning 

Bygglov bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-09-02, 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/2019:13/00 

Mbn § 91 

 

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, 2019-06-11—2019-08-29, en sida. 
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Mbn § 92 

 

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, 2019-08-23, en sida. 
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 Dnr MBN/2018:56/00 

Mbn § 93 

 

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 

2011-06-27 

Dnr 2010-000466 

DB 2015-98 

Beslut om enskilt avlopp på fastigheten Säl X 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-26, en sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2019-08-23, två sidor. 
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 Dnr MBN/ 2019:48/00 

Mbn § 94 

 

Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhetsområde 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Anta delegationsordning för miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområde. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny delegationsordning utifrån 

nytt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. I arbetet med den nya 

delegationsordningen har förvaltningen följt samma struktur som 

kommunstyrelsens nya delegationsordning. Ett antal ändringar har gjorts 

jämfört nämndens tidigare delegationsordning på grund av lagändringar. 

I vissa fall föreslås ändrad/utökad delegation. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-09-03, en sida. 

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden i Gagnefs kommun, antaget av 

kommunfullmäktige 2019-04-29 § 45, dnr KS/2018:246/00, sju sidor. 

Delegationsordning för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde, 31 sidor. 
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 Dnr MBN/2019:31/00 

Mbn § 95 

 

Miljö- och byggnadsnämndens analys av ungdomsenkäten lupp 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Redovisa nämndens analys av resultatet från ungdomsenkäten lupp, 

avseende sitt verksamhetsområde, till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Ungdomsenkäten lupp har genomförts på kommunens båda högstadieskolor. 

Kommunstyrelsen har beslutat att respektive nämnd ska analysera resultatet 

inom sitt verksamhetsområde och redovisa analys samt eventuella åtgärder 

och konsekvenser till kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-22. 

 

Ungdomssamordnaren har redogjort för resultatet från enkäten för 

nämndens arbetsutskott. I enkäten ställs frågor om familj, fritid, skola, 

politik och samhälle, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Frågor som berör 

nämndens verksamhetsområde ligger främst inom fritid samt politik och 

samhälle. 

 

Av enkätsvaren framgår att en vanlig fritidsaktivitet är att vara ute i naturen. 

65% anger att de är ute i naturen en gång i veckan eller oftare (endast 

tränar/idrottar kom högre med 76%) och drygt 40% är ute i naturen flera 

gånger i veckan. På frågan ” När du träffar dina kompisar på fritiden, var 

brukar ni vara då?” svarade nästan 40% Utomhus. 

 

På frågan ”Vad vill du påverka?” kom Miljö högst (före Bussarna, Skolan 

och Fritidsaktiviteter). På frågan ”Vad anser du är bra för din kommun?” 

svarade nästan 30% ”Jag tycker att en omställning till ett miljömässigt 

hållbart samhälle är bra för min kommun”. 

 

Analys 

Vi kan konstatera att det är vanligt att vara utomhus, både som 

fritidsaktivitet generellt och när man träffar kompisar. Det finns därför 

anledning att se ungdomarna som en viktig målgrupp när närmiljön 

planeras. Samhällsplaneringsansvaret ligger under kommunstyrelsen men 

nämnden är på olika sätt involverad i det, blanda annat genom deltagande i 

översikts- och detaljplanearbete med miljö- och naturkompetens.  

 

forts. 
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Mbn § 95 forts. 

 

Det finns också skäl att prioritera naturvårdsarbete inriktat på tätortsnära 

natur samt arbete med tätortsnära vandringsleder, för att ge unga en attraktiv 

miljö att vistas i när de är utomhus. 

 

Vi kan även konstatera att miljö generellt och en miljömässigt hållbar 

utveckling är viktigt för dagens ungdomar. Detta ligger i linje med 

kommunens Vision 2030 samt kommunövergripande mål. 

 

Vi har inte tagit fram specifika åtgärder för miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområde eftersom huvudansvaret för samhällsplanering och 

miljöstrategiska frågor ligger under kommunstyrelsen, och fritidsfrågorna 

under kultur- och fritidsnämnden. Vi bidrar dock gärna i arbetet med dessa 

frågor. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-07-16, två sidor. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-22 § 26, dnr KS/2019:68, två sidor. 

Ungas levnadsvillkor i Gagnef. Sammanställning av resultat LUPP 2018, 25 sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 190322 § 26 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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 Dnr se rapportlista 

Mbn § 96 

 

Rapporter 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

 

Rapporter: 

 

1. Lantmäteriet – underrättelser 
 

Underlag 

Lantmäteriet – underrättelser nr 10-14, 2019-06-10—2019-08-26, en sida. 

 

2. Miljöinspektörernas information om verksamheten 
 

Det finns ingen information om verksamheten från miljöinspektörerna till 

dagens sammanträde. 

 

3. Rapport från plankommittén 
 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden och 1:e vice ordföranden informerar om vad som togs upp på 

den senaste plankommittén 2019-08-27. 

 

4. Information om redan beviljad strandskyddsdispens gällande 

    fastigheten X 
 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsinspektören informerar om en redan beviljad strandskyddsdispens av 

ordföranden i miljö- och byggnadsnämnden, strandskyddsdispensen gäller 

fastigheten X. 

 

Dnr: MBN/B2019-000157. Del.nr: 2019-000183 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 96 forts. 

 

5. Budget 2020, lägesredovisning 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen ger en lägesrapport om Budget 2020 när det gäller anställning 

av en miljösamordnare. 

 

Dnr: MBN/2019:24/04. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-27, en sida. 
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 Dnr MBN/2018:57/00 

Mbn § 97 

 

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 2019-61 till DB 2019-77. 

 

Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen (PBL): 

Beslut 2019-000159 till 2019-000212. 

 

Delegationsbeslut administrativa ärenden: 

----- 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-26, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut miljö, 2019-06-11—2019-08-26, två sidor. 

Redovisning av delegationsbeslut PBL, 2019-06-14—2019-08-27, 13 sidor. 

 


