
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-12-11 1 (24) 

 
 

 
Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-15.55 
 

Beslutande 

Ledamöter 

Tomas Fredén (S) ordförande 

Jonas Hellsten (C) 

Ingegerd Hägg (S) 

Jan Wallin (M) 
 

Tjänstgörande ersättare 

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

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

Patrik Swärd (M), tjänstgörande för Olof Silverdahl (KD) 
 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Thomas Gruhs (S) 
 

Tjänstemän 

Pia Söderström, miljö- och byggchef 

Hampus Åkerman, byggnadsinspektör, §§ 128-134, § 140, del av § 141 

Tomas Skymning, miljöinspektör, § 140, del av § 141 

Elin Widmark, miljöinspektör, § 140 

Eric Larsson, samhällsplanerare, del av § 141 
 

Justering 

Justerare 

Göran Westling (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2019-12-17, kl. 09.00 §§ 128-142 
 

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  2019-12-11 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 128-142 2019-12-17 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2020-01-08 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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 Dnr MBN/B2019-0260/23 

Mbn § 128 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten X, vid Alten 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av rödmarkerat område på 

situationsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

 

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare beviljat strandskyddsdispens för 

fritidshus och friggebod. Länsstyrelsen valde att överpröva beslutet och efter 

platsbesök ändrat nämndens beslut till att bevilja dispens för friggeboden och 

ändra tomtplatsavgränsningen. Den nya tomtplatsavgränsningen gäller även 

denna ansökan. 

 

Sökandes nya ansökan om dispens är för nybyggnad av fritidshus mellan 

sjön och den beviljade friggeboden, mitt i hemfridszonen. 

 

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. 

forts. 
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Mbn § 128 forts. 

 

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, 2019-12-09, 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. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 
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 Dnr MBN/B2019-0255/23 

Mbn § 129 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Förhandsbeskedet beviljas under förutsättning att remisstiden har utgått 

och att ingen erinran har inkommit. 

 

Ärendebeskrivning 

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

fastigheten X. 

 

Fastigheten X ligger i Djurås by och inom område för bostäder enligt 

Gagnefs kommuns översiktsplan (ÖP). Den utpekade platsens lämplighet 

för bebyggelse anses vara god. Positivt förhandsbesked för enbostadshus 

bör därför kunna beviljas. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Fastighetsgrannar och vägföreningen har hörts. Sista svarsdatum är 2019-12-13. 

 

Bedömning 

Förhandsbesked bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-12-04, en sida. 

Situationsplan 

Översiktlig karta 

Fotografier 

Fasadritningar 

 

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. 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-12-11 6 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

  

Mbn § 129 forts. 

 

 

Förhandsbeskedet innebär ingen rätt att påbörja något som helst 

byggnadsarbete. 

Fullständiga bygglovhandlingar ska inlämnas för prövning av slutligt 

bygglov. 

 

Avgift 

Förhandsbesked 7300 kronor 

Totalt 7300 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2019-0252/23 

Mbn § 130 

 

Byggnadslov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd på 
fastigheten Skogen 8:5 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas under förutsättning att remisstiden utgått och att ingen 

erinran inkommit. 

2. Tekniskt samråd skall hållas. 

 

Ärendebeskrivning 

OLM Fastigheter Gagnef AB, Sveavägen 124/Box 860, 113 59 Stockholm, 

ansöker om byggnadslov för nybyggnad av flerbostadshus, förråd och 

parkeringsplatser på fastigheten Skogen 8:5. Fastigheten ligger i centrala 

Djurås och är planlagd för flerbostadshus och förråd med soprum. 

Fastigheten ägs av Grytnäs markbolag. 

 

Två olika alternativ har inkommit. Skillnaden mellan alternativen är 

placeringen av pannrummet. Sökande har efter att ha lämnat in de båda 

alternativen valt att söka bygglov på alternativ två där pannrummet placeras 

i vinkel med huvudbyggnaden. Projektet avser hyresrätter i två plan med 

loftgång och sadeltak och ska innehålla 1:or, 2:or och 3:or. Konstruktionen 

är trästomme med bjälklag av limträ. Fasaden blir målad med Beckers färg 

Skugga (grå) och taket blir i aluminium. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Dala Vatten och Avfall AB har hörts. 

 

Bedömning 

Öppet för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-12-02, två sidor. 

Översiktlig karta 

Nybyggnadskarta 

Plan- och fasadritningar 

Fotografier 

forts. 
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Mbn § 130 forts. 

 

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 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 33300 kronor 

Totalt 33300 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

OLM Fastigheter Gagnef AB + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2019-0259/23 

Mbn § 131 

 

Byggnadslov för nybyggnad av två flerbostadshus, miljöstation, lekplats, 
parkeringar och avvikelser från plan på fastigheten Skogen 4:51 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglovet och avvikelserna beviljas under förutsättning att remisstiden 

har utgått och att ingen erinran har inkommit. 

2. Tekniskt samråd skall hållas. 

 

Ärendebeskrivning 

Acasa Bostad AB, Nytorgsgatan 23B, 116 40 Stockholm, ansöker om 

byggnadslov för nybyggnad av två flerbostadshus, en miljöstation, lekplats 

och parkeringar på fastigheten Skogen 4:51. Fastigheten ligger i centrala 

Djurås och är planlagd för flerbostadshus. 

 

Projektet avser två huvudbyggnader med fyra plan per byggnad. 

Byggnaderna är inte identiska men båda har sadeltak med förskjuten nock 

och silvergrå träfasad. Huvudbyggnaderna ska innehålla 1:or, 2:or och 3:or.  

 

Bygglovet avviker från detaljplanen. Största bruttoarea ovan mark är 

begränsat till 3600 m2 och bruttoarean i sökt bygglov är 3987 m2 vilket 

innebär att begränsningen överskrids med 9%. Delar av huvudbyggnaderna 

hamnar även till liten del på prickmark. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Rågrannar och berörda sakägare har hörts. Sista svarsdag är 2019-12-26. 

 

Bedömning 

Bygglov och avvikelserna bör kunna beviljas.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-12-02, två sidor. 

Översiktlig karta 

Nybyggnadskarta 

Planritningar 

Fasadritningar 

forts. 
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Mbn § 131 forts. 

 

Sektioner 

Tillgänglighetsbeskrivning 

Fotografier 

 

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 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 45900 kronor 

Totalt 45900 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Acasa Bostad AB + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2019-0249/23 

Mbn § 132 

 

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

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov och avvikelse från plan beviljas. 

 

Ärendebeskrivning 

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

garage på fastigheten X. Den tänkta nybyggnadens area är ca 18 m2 stor och 

placeringen blir på prickmark, ca 4 meter ifrån vägens beläggningskant. På 

plats konstateras att sikten inte skulle försämras med tillbyggnaden. 

Fotografier och situationsplan visar detsamma. 

Grannar har hörts och ingen erinran har inkommit. 

 

Bedömning 

Öppet för beslut 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-12-09, en sida. 

Situationsplan 

Situationsplan med siktlinje 

Fotografier 

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. 
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Mbn § 132 forts. 

 

Avgift 

Bygglov 5400 kronor 

Totalt 5400 kronor 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2018–000135 

Mbn § 133 

 

Ovårdad fastighet, X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Fastighetsägarens önskan om förlängd tidplan avslås. 

 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten har under många år varit ovårdad och byggnadsverken i dåligt 

skick. Ett ärende rörande ovårdad fastighet avslutades efter att 

fastighetsägaren städade. Miljö- och byggförvaltningen besökte 

fastighetsägaren 2018-07-13 då en ny anmälan rörande tomten samt 

byggnaderna inkommit. Tomten bedömdes inte vara i värre skick än när det 

tidigare ärendet avslutades. Fastighetsägaren informerades om vikten att 

fortsätta hålla tomten i gott skick. Byggmaterial och liknande bör placeras 

på baksidan av huset och spillmaterial forslas bort och hållas ordnat. 

Fastighetsägaren inkom med en tidplan där arbetet med taken och fasaderna 

på huvudbyggnaden samt ”lill-stugan” beräknades vara färdiga 2020-12-30. 

Garaget skulle även rivas inom samma tid. Miljö- och byggnadsnämnden 

2018-09-12 § 94 i Gagnefs kommun ändrade tidplanen till 2019-12-31. 

Fastighetsägaren inkom 2019-11-13 med önskemål att förlänga tidplanen ett 

år till, alltså till 2020-12-31. 

 

Bedömning 

Tidplanen (2019-12-31) bedöms ha varit rimlig för att hinna slutföra arbetet. 

Av bilderna från 2018-07-13 och 2019-11-20 framgår att inga betydande arbeten 

med att förbättra fastighetens utseende och intryck har utförts och ingen större 

skillnad märks trots att tiden mellan fotografierna är drygt 16 månader. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-12-04, två sidor. 

Fotografier från besök 2018-07-13 

Fotografier från besök 2019-11-20 

Sökandes önskan om förlängning av tidplanen 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 180912 § 94 

 

forts. 
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Mbn § 133 forts. 

 

Lagrum 

11 kap. 5, 19 och 37 § plan- och bygglagen (PBL). 

 

Upplysningar  

Överträdelser prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen, Tillsyn, tillträde, 

ingripanden och påföljder. 

 

Bestämmelser om byggsanktionsavgifter finns i Plan- och byggförordningen 

(SFS 2011:338) 

 

Byggnadsnämnden kan förelägga ägaren att inom en viss tid vidta rättelse. 

Om detta föreläggande inte följs kan rättelsen komma att göras genom 

byggnadsnämndens försorg på ägarens bekostnad, med biträde av 

kronofogdemyndigheten. 

Om en rättelse sker innan nämndens prövning, dvs. det olovligt utförda tas 

bort, tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning + delgivning 

Fastighetsgrannar 
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 Dnr MBN/2019:60/04 

Mbn § 134 

 

Bygglovtaxa för Gagnefs kommun 
 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Anta den nya bygglovtaxan med en timkostnad på 936 kronor. 

2. Godkänna att en uppräkning av grundbeloppet sker med hjälp av 

tjänsteprisindex för tredje kvartalet varje år. 

3. Bygglovtaxan träder i kraft 2020-02-01. 

 

Ärendebeskrivning 

Den nya taxan utgår från tidigare bygglovtaxa från 2018. Bakgrunden till 

behovet av förändring är att flerbostadshus saknades i tidigare taxa. I 

samband med omarbetning har vissa mindre justeringar gjorts för att bättre 

stämma mot nedlagd tid för respektive typ av ärenden. Timkostnaden på 

936 kronor motsvarar tidigare beslutad avgift på 900 kronor som 

indexuppräknats. 

 

Taxan utgår från en mall från Sveriges kommuner och regioner (SKR), som 

utgår från att den enskilda kommunen ska få täckning för sina kostnader. 

Tidsuppskattningar ger kommunen ersättning för de timmar som läggs ned, 

och en framräknad handläggningskostnad per timme ska täcka 

lönekostnader och övriga kostnader. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-12-02, en sida. 

Bygglovtaxa för Gagnefs kommun, elva sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 171214, § 180, dnr KS/2017:200/04 

 

Lagrum 

2 kap. 5-6 § Kommunallagen (1991:900), KL 

12 kap. 8 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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 Dnr MBN/2019:13/00 

Mbn § 135 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från miljö- och byggförvaltningens verksamhet, 

innehållande: 

• Miljö 

• Bygglov 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2019-11-08—2019-12-06, en sida. 
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Mbn § 136 

 

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, 2019-11-25, en sida. 
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 Dnr MBN/2018:56/00 

Mbn § 137 

 

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, 2019-11-26, en sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2019-11-26, två sidor. 
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 Dnr MBN/2019:24/04 

Mbn § 138 

 

Detaljbudget 2020 Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna Detaljbudget 2020 Miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamheterna lämnar ett överskott för 2019 till följd av högre intäkter och 

lägre personalkostnader än budgeterat. En stor omorganisation genomfördes 

under 2019 och en sista justering för omorganisationen har gjorts i 

budgetramen för 2020. Budgetramen har utökats med 300 tkr för en halv 

tjänst som miljösamordnare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-12-02, en sida. 

Detaljbudget 2020 Miljö och byggnadsnämnden, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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 Dnr MBN/2019:48/00 

Mbn § 139 

 

Delegationsordning för Miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhetsområde 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Anta delegationsordning för miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområde.  

 

Ärendebeskrivning 

Delegationsordning för Miljö- och byggnadsnämnden antogs 4 september i 

år. På grund av att en ny kontrollförordning inom livsmedelsområdet (EU 

2017/625) börjar att gälla 14 december 2019 behöver delegationsordning 

och taxa ses över. Taxan hanteras i separat ärende och kommer upp i 

fullmäktige 9 december. 

 

Ändringarna utgår från SKR:s mall. 

 

Beslutsunderlag 

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

Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde, 32 sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 190904 § 94 
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 Dnr MBN/2019:53/40 

Mbn § 140 

 

Utdelning av miljöpris 2019 
 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Tomas Fredén (S) delar ut 

kommunens miljöpris 2019 till: 

 

Frida Davidsson, Fridas hår- och make-up studio, Gagnefs kommun, 

som får 10.000 kronor, med motiveringen, 

 ”Frida Davidsson tilldelas miljöpriset för sitt stora engagemang att göra 

miljömedvetna val inom frisörbranschen. Bland annat genom att inte använda 
miljöfarliga, hormonstörande eller cancerogena ämnen har Frida fått 

certifieringen ”Grön Salong” och därtill många trogna kunder som värnar om 
både sin egen hälsa och om miljön. Fridas hår-och make-up studio är en unik 

salong med ett enastående koncept som Gagnefs kommun ser som ett mycket 

positivt inslag”. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 191113 § 125 
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 Dnr, se rapportlista 

Mbn § 141 

 

Rapporter 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

 

1. Lantmäteriet – underrättelse 
 

Underlag 

Lantmäteriet – underrättelser nr 22-23, 2019-11-01—2019-12-02, en sida. 

 

2. Miljöinspektörernas information om verksamheten 

Det finns ingen information från miljöinspektörerna om verksamheten till 

dagens sammanträde. 

 

3. Rapport från plankommittén 

Det finns ingen ny information från plankommittén, det senaste mötet med 

plankommittén var den 5 november och om det informerades på miljö-och 

byggnadsnämndens sammanträde i november. 

Plankommittén kommer eventuellt att ingå i kommunstyrelsens allmänna 

utskott, hur formen ska se ut är oklart i nuläget, i och med detta kommer 

rapport från plankommittén att tas bort under punkten rapporter i miljö- och 

byggnadsnämndens kallelse och protokoll. Eventuellt kan det bli ett annat 

namn på punkten som berör planfrågor. 

 

4. VA-plan 
 

Ärendebeskrivning 

Miljöinspektör Tomas Skymning informerar om den nya VA-planen som är 

på gång. 

 

Underlag 

PM inledande text, 2019-08-21, en sida. 

Rapport Gagnef VA-plan, VA-översikt, 2019-09-13, 37 sidor. 

Utkast VA-policy, 2019-08-21, fyra sidor. 

Rapport Gagnef VA-handlingsplan, 2019-09-13, 19 sidor. 

forts. 
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Mbn § 141 forts. 

 

Bilaga 1a, Östra kommundelen, en sida. 

Bilaga 1b, Västra kommundelen, en sida. 

Bilaga 2a, Verksamhetsområden Östra kommundelen, en sida. 

Bilaga 2b, Verksamhetsområden Västra kommundelen, en sida. 

Begäran om yttrande, 2019-10-22, en sida. 

 

Dnr: MBN/2019-99 

 

5. Yttrande över granskningshandlingar för detaljplan för del av Högsveden 5:13 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsplaneraren informerar om att detaljplan för del av Högsveden 5:13 

är ute på granskning. Granskningshandlingarna för yttrande inkom till 

miljö- och byggnadsnämnden idag den 11 december. Yttrandet ska vara 

inkommen till samhällsbyggnadsavdelningen senast den 8 januari 2020. 

Miljö- och byggnadsnämndens nästa arbetsutskott är den 29 januari och 

miljö- och byggnadsnämnden är den 12 februari 2020. Ordföranden i miljö- 

och byggnadsnämnden har delegation på brådskande ärenden, av den 

anledningen kommer ordföranden att svara på ärendet och lämna in 

yttrandet senast till den 8 januari 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-12-02, en sida. 
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 Dnr MBN/2018:57/00 

Mbn § 142 

 

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 2019-106 till DB 2019-111. 

 

Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen (PBL): 

Beslut 2019-0291 till 2019-0319. 

 

Delegationsbeslut administrativa ärenden: 

4/2019, Ansöka om LONA-bidrag 2020. 

5/2019, Makulerad. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-12-05, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, miljö, 2019-10-23—2019-11-28, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, PBL, 2019-11-05—2019-12-04, sju sidor. 

Redovisning av delegationsbeslut, administrativa ärenden, 2019-12-05, en sida. 

 


