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Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.10 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Tomas Fredén (S) ordförande 

Jonas Hellsten (C) 

Ola Hebert (C) 

Ingegerd Hägg (S) 

Olof Silverdahl (KD) 

 
Tjänstgörande ersättare 

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

Börje Lindvall (C), tjänstgörande för Jan Wallin (M) 

 
Övriga närvarande 
 

Tjänstemän 

Pia Söderström, miljö- och byggchef 

Hampus Åkerman, byggnadsinspektör, §§ 98-109, del av § 112 

Sofia Nyberg, miljöinspektör, del av § 112 

Tomas Skymning, miljöinspektör, del av § 112, § 113 
 

Justering 

Justerare 

Göran Westling (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2019-10-21, kl. 10.00 §§ 98-113 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Tomas Fredén (S) 

 
Justerare 

 

 ________________________________  

Göran Westling (KOSA) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-10-16 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 98-113 2019-10-21 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2019-11-12 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-16 3 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/B2019-0209/23 

Mbn § 98 

 

Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten X vid Gimmen 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X, ansöker om strandskyddsdispens för brygga på fastigheten X. 

Medsökande är fastighetsägare till  X, X, X och X. Strandskydd råder och 

därmed byggnadsförbud. 

 

Bryggan ska placeras nära gränsen mellan X och X. Båda fastigheterna X 

och X är obebyggda. Samtliga fastighetsägare till ovan nämnda fastigheter 

har lämnat sitt skriftliga medgivande till bryggan.  

 

Sökande har motiverat varför dispens för bryggan ska beviljas. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens beviljas. 

 

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 2019-10-16 4 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

  

Mbn § 98 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-10-07, två sidor. 

Översiktliga kartor 

Situationsplan 

Fotografier 

Skriftligt medgivande 

Motivering till dispens 

 

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/B2019-0207/23 

Mbn § 99 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och 
friggebod på fastigheten X vid Alten 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av fastighetens landareal. 

 

Ärendebeskrivning 

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

friggebod på fastigheten X. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten är 2011 avstyckad med ändamålet fritidshus och har servitut för 

parkeringsplats och gångväg till stugan. Fastigheten är bebyggd med en 

huvudbyggnad och ett förfallet uthus. 

 

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 § 99 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-10-07, två sidor. 

Översiktskarta 

Situationsplan 

Fotografier 

Mailkonversation med karta 

 

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 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-16 7 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/B2019-0182/23 

Mbn § 100 

 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av garage och nybyggnad 
av växthus på fastigheten X, vid Edstjärnen 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens avslås. 

 

Ärendebeskrivning 

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

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

idag två fastigheter intill varandra. 

 

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 

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 inte stämma. Med blotta ögat uppfattas fastigheterna 

idag som en och samma fastighet med ianspråktagen tomtmark. Fastigheten 

X anses ianspråktagen före 1975, men X verkar ha tagits i anspråk av 

fastighetsägaren efter 1975, och till viss del även efter 2006 utan dispens. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-10-16, två sidor 

Översiktliga kartor 

Ortofoton 

Sökandes förklaring 

Situationsplaner 

Fotografier 

forts. 
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Mbn § 100 forts. 

 

Lagrum 

Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §.  

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 3150 kronor 

Totalt  3150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2019-0142/23 

Mbn § 101 

 

Strandskyddsdispens för befintlig brygga på fastigheten X vid 
Gimmen 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

 

Ärendebeskrivning 

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. 

 

Sökande har motiverat varför strandskyddsdispens bör beviljas. 

 

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. 
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Mbn § 101 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-10-07, två sidor. 

Översiktliga kartor 

Situationsplaner 

Fotografi 

Motivering 

 

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/B2019-0215/23 

Mbn § 102 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten X vid Tansen 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av fastighetens landareal. 

 

Ärendebeskrivning 

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

fastigheten X. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad och avgränsas från vattnet 

via flera bebyggda fastigheter. 

 

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. 

 

2. Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, 

bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.  

 

Motivering till beslut 

Skäl nummer ett och två anses stämma. Allmänhetens tillgänglighet 

försämras inte. Föreslagen byggnation innebär ingen betydande försämring 

för växt- och djurlivet på platsen. 

 

 

forts. 
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Mbn § 102 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-10-07, två sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplan 

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. För 

vidare information kontaktas kommunens byggnadsinspektör. 

 

Avgift 

Strandskyddsdispens 3150 kronor 

Totalt  3150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 
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 Dnr MBN/B2019-0214/23 

Mbn § 103 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 
med avvikelse från detaljplan på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Förhandsbesked och avvikelsen beviljas efter att grannehörandetiden 

har utgått och under förutsättning att ingen erinran har inkommit samt 

att vägfrågan har utretts. 

 

Ärendebeskrivning 

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

på fastigheten X. 

 

Fastigheten X ligger i kyrkbyn. Fastigheten är en kommunalägd planlagd tomt 

avsedd för bostadsändamål. Planerad nybyggnad är ett enbostadshus i ett plan 

utan inredd vind och garage. Förhandsbeskedet avviker från detaljplanen då 

huvudbyggnaden till viss del placeras på prickmark. 

 

Vägfrågan ska utredas kring tänkt utfart, vändplan, vändradie för sopbil 

samt brandutryckning. Samhällsbyggnadsenheten utreder frågorna med X. 

 

Kommunal anslutning för vatten och avlopp. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Fastighetsgrannar har hörts. Sista svarsdatum är 2019-10-16. 

Samhällsbyggnadsenheten har hörts. 

 

Bedömning 

Förhandsbesked bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-10-16, två sidor. 

Situationsplan  

Översiktlig karta 

Fotografier 

 

forts. 
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Mbn § 103 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. 

 

Beviljat förhandsbesked 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/B2019-0158/23 

Mbn § 104 

 

Byggnadslov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Sökt bygglov beviljas under förutsättning att grannehörandetiden har 

utgått och att ingen erinran har inkommit. 

2. Tekniskt samråd skall hållas. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X, ansöker om byggnadslov för nybyggnad av enbostadshus på 

fastigheten X. 

Fastigheten X ligger vid Mojesjöns östra sida och strandskyddsdispens för 

nybyggnad av enbostadshus har beviljats. Det befintliga härbret flyttas och 

ersätts med enbostadshuset. 

 

Bygglovet avser ett fristående enplanshus med loft. Fasaden blir omålad och 

behandlad med träolja och taket blir rött lertegel. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Rågrannar har hörts, sista svarsdatum är 2019-10-16. 

 

Bedömning 

Bygglov bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-10-07, två sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplan för fastigheten 

Plan- och fasadritningar 

Fotografier 

 

Lagrum 

PBL 2014:900 9 kap. 30 §  

PBL 2014:900 10 kap. 14 § 

PBL 2014:900 10 kap. 9 § 

 

forts. 
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Mbn § 104 forts. 

 

Tekniskt samråd 

Efter genomgång av inlämnade handlingar har miljö- och 

byggnadsnämnden bedömt att tekniskt samråd ska ske i detta ärende. 

Sökande ombeds därför att anlita en kontrollansvarig och 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 21150 kronor 

Totalt 21150 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/2019:13/00 

Mbn § 105 

 

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, 2019-08-30—2019-10-10, en sida. 
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Mbn § 106 

 

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, 2019-10-01, en sida. 
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 Dnr MBN/2018:56/00 

Mbn § 107 

 

Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från miljö- och 

byggnadsnämndens ärendebalanslista. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har gått igenom miljö- och 

byggnadsnämndens ärendebalanslista inför sammanträdet. Nedanstående 

uppdrag är slutförda och kan därmed avslutas: 

 
Datum / § / dnr. Ärenderubrik 

2018-03-18  

Beslut Del.nr: 

2018-000063 

MBN/B2018-0041/23 

Strandskyddsdispens för uppställning av 

förvaringscontainer på fastigheten X, vid 

Västerdalälven. 

 

Mbn 180912 § 82 

MBN/B2018-000117/23 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av 

fritidshus på fastigheten X, vid 

Västerdalälven 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-02, en sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2019-10-02, två sidor. 
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 Dnr MBN/2019:5/04 

Mbn § 108 

 

Budgetuppföljningsprognos 2019-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga budgetuppföljningsprognos 2019-08-31 Miljö- och 

byggnadsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar en prognos för helåret som är 856 tkr 

bättre än budget. Periodens utfall uppgår till 709 tkr bättre än budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-09-23, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2019-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-16 21 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/2019:52/10 

Mbn § 109 

 

Regional miljösamverkan 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Gagnefs kommun ska delta i Mitt miljösamverkan. 

2. Uppdra till ordförande att skriva under ”Tilläggsavtal till 

samverkansavtal avseende miljösamverkan Uppsala län”. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljösamverkan i Uppsala län erbjuder kommunerna och Länsstyrelsen i 

Dalarnas län, samt Länsstyrelsen i Västmanlands län, att gå med i 

samverkan. Samverkan kommer då att byta namn till Mitt miljösamverkan. 

Syftet med samverkan är att stärka kompetensen hos myndigheterna inom 

miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet samt ge bättre 

resursutnyttjande, leda till samsyn och utveckla tillsynsmetoder m m. 

Samverkan innebär en förenkling och effektivisering då gemensamma 

rutiner för tillsynen utvecklas. Det ger också en mer rättssäker och 

professionell handläggning som ökar förtroendet hos företag och 

privatpersoner. Miljösamverkan på regional nivå bedrivs på flera andra 

ställen i landet och har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att bedriva 

tillsyn.  

 

Nämnden har i beslut 2017-09-13 angett att man ska delta i Miljösamverkan 

Dalarnas län. Det angavs inte i beslutet att det gällde samverkan med 

Uppsala län. Detta i kombination med att det nu finns ett avtalsförslag 

medför att ärendet tas upp för förnyat beslut.  

 

Kostnaden för deltagandet utgår från befolkningsstorleken och är beräknad 

till 35 000 kr för Gagnefs kommun. Ett avtal har skickats ut till 

kommunerna för underskrift.  

 

Finansiering 

Kostnaden är 35 000 kr/år som skrivs upp med prisindex (PKV). 

 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-16 22 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

  

Mbn § 109 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-10-02, en sida. 

Samverkansavtal avseende miljösamverkan Uppsala län, fem sidor. 

Tilläggsavtal till samverkansavtal avseende miljösamverkan Uppsala län, sju sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 170913 § 101, dnr MBN/2017-000243/40 

 

Protokollsutdrag 

Länsstyrelsen Dalarnas län 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-16 23 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/2019:51/00 

Mbn § 110 

 

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider 2020 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Fastställa miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider för 2020 

enligt följande: 

 

    12 februari 

    18 mars 

    13 maj 

    17 juni 

    2 september 

    7 oktober 

    11 november 

    9 december 

2. Mötestiden är klockan 13.00. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-09-18, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, miljö- och byggnadsnämnden 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-16 24 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/2019:51/00 

Mbn § 111 

 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts 
sammanträdestider 2020 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Fastställa miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts 

sammanträdestider för 2020 enligt följande: 

 

    29 januari 

    4 mars 

    29 april 

    3 juni 

    19 augusti 

    23 september 

    28 oktober 

    25 november 

2. Mötestiden är klockan 08.00. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-09-18, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-16 25 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr, se rapportlista 

Mbn § 112 

 

Rapporter 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet.  

 

Rapporter: 

 

1. Lantmäteriet – underrättelse 

 

2. Miljöinspektörernas information om verksamheten 

 

1. Information om samråd med förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). 

Miljöinspektör Sofia Nyberg informerar om att det har kommit nya 

förordningar när det gäller förpacknings- och tidningsinsamling, detta på grund 

av att det ska bli en mer lättillgänglig insamling. 1 jan 2021 krävs tillstånd för 

att få hämta förpackningar, tillstånd ansöks hos Naturvårdsverket. Det finns en 

kommunportal där Gagnefs kommun har fått en inloggning.  

Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter kan kontakta Sofia Nyberg om 

användarnamn och lösenord, samt om det finns frågor, frågor kan även skickas 

med e-post till tis@ftiab.se. 

 

3. Rapport från plankommittén 

Ordföranden informerar från plankommitténs senaste möte den 1 oktober 2019. 

 

4. Lägesrapport Flosjöns sågverksområde 

Miljö- och byggchefen ger en lägesrapport när det gäller Flosjöns sågverksområde. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-08, en sida. 

 

mailto:%20tis@ftiab.se


Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-16 26 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/2018:57/00 

Mbn § 113 

 

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 2019-78 till DB 2019-98. 

 

Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen (PBL): 

Beslut 2019-0213 till 2019-0267. 

 

Delegationsbeslut administrativa ärenden: 

----- 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-08, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut miljö, 2019-08-27—2019-10-07, två sidor. 

Redovisning av delegationsbeslut PBL, 2019-08-15—2019-10-07, tolv sidor. 

 


