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Miljö- och byggnadsnämnden 2019 
 

 

2019-02-13 

§ 1 Remiss inför bildande av naturreservatet Sälskapet 

 

2019-02-13 

§ 2 Upphävande av del av detaljplan Södra Säl (X) 

§ 3 Samråd från Lantmäteriet gällande X 

§ 4 Samråd från Lantmäteriet gällande fastighetsreglering berörande fastigheterna X och X 

§ 5 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X, vid Tyren 

§ 6 Strandskyddsdispens för byte av nätstation på fastigheten Syrholen 6:20 

§ 7 Strandskyddsdispens för byte av nätstation på fastigheten Floda kyrkby 8:15 

§ 8 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X, vid Bästen 

§ 9 Strandskyddsdispens för pumpstationsöverbyggnad på fastigheten Forsgärdet 4:20 

§ 10 Strandskyddsdispens för byte av nätstation på fastigheten Holsåker S:10 

§ 11 Strandskyddsdispens för byte av nätstation på fastigheten Syrholen 12:63 

§ 12 Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus och förråd på fastigheten X 

§ 13 Tidsbegränsat bygglov för uppställning av garagetält och avvikelse från plan på 

  fastigheten X 

§ 14 Ovårdad tomt, X 

§ 15 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 16 Överprövade ärenden 

§ 17 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 18 Detaljbudget 2019 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 19 Miljö- och byggnadsnämndens uppfyllande mål 2019-2022 

§ 20 Tillsynsplan 2019-2021 

§ 21 Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2019 

§ 22 Redovisning av internkontrollplan 2018 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 23 Internkontrollplan 2019 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 24 Rapporter 

§ 25 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2019-03-20 

§ 26 Beslut att bilda naturreservatet Sälskapet 

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

§ 28 Detaljplan för del av Djurmo 1:11 (Ytterbacka) 

§ 29 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och brygga samt flytt av befintlig 

huvudbyggnad på fastigheten X, vid Gimmen 

§ 30 Bygglov för uppförande av fritidshus på fastigheten X 

§ 31 Bygglov för nybyggnad av automatbensinstation fastigheten Björbo 103:7 

§ 32 Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från hem för ensamkommande flyktingbarn 

till musikstudio och privat bostad på fastigheten X 

§ 33 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 34 Överprövade ärenden 

§ 35 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 36 Verksamhetsberättelse 2018 Miljö- och byggnadsnämnden 



 

 

§ 37 Budget 2020 – behovsbeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 38 Nybyggnad av bilverkstad på fastigheten X alternativt bilverkstad och matservering på 

fastigheten Y avvikelse från detaljplan 

§ 39 Rapporter 

§ 40 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2019-04-15 

§ 41 Detaljplan för Högsveden 5:87 m.fl. (boende för personer med demenssjukdom och 

förskola) i Mockfjärd 

§ 42 Budget 2020 - Behovsbeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 43 Rapporter 

 

2019-05-08 

§ 44 Yttrande över föreslaget naturreservat Vålberget 

§ 45 Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten Björbo 27:25 

 

2019-05-08 

§ 46 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av carport på garage på fastigheten X 

§ 47 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten X 

§ 48 Strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av fritidshus på fastigheten X 

§ 49 Strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av fritidshus på fastigheten X 

§ 50 Strandskyddsdispens för rivning av fritidshus och nybyggnad av bastu med utekök 

på fastigheten X 

§ 51 Strandskyddsdispens för nybyggnad av Attefallshus på fastigheten X samt renovering av 

befintlig brygga 

§ 52 Förhandsbesked för nybyggnad av agilityhall på fastigheten X 

§ 53 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och två garage på fastigheten X 

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

§ 55 Bygglov för ombyggnad och ändrad användning från bygglager till affärslokal på 

fastigheten Högsveden 5:81 

§ 56 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 57 Överprövade ärenden 

§ 58 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 59 Prognos 2019-03-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 60 Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 61 Budget 2020, reviderad behovsbeskrivning och konsekvensanalys för miljö- och 

byggnadsnämnden 

§ 62 Rapporter 

§ 63 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2019-06-19 

§ 64 Detaljplan för Himmelslätta, synpunkter på samrådshandling 

§ 65 Strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av maskinhall på fastigheten X 

§ 66 Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga för båtplats på fastigheten X 

§ 67 Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten Överbacka 2:6 

§ 68 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av bastu på fastigheten X 

§ 69 Strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av förråd på fastigheten X 

§ 70 Strandskyddsdispens för rivning av förråd och nybyggnad av fritidshus på fastigheten X 

§ 71 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och två garage på fastigheten X 

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

§ 73 Förlängning av tidsbegränsat bygglov på fastigheten Solsheden 1:2 



 

 

§ 74 Bygglov för nybyggnad av bilverkstad och avvikelse från plan på fastigheten Skogen 29:1  

§ 75 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten X 

§ 76 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 77 Överprövade ärenden 

§ 78 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 79 Budgetuppföljningsprognos 2019-05-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 80 Rapporter 

§ 81 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 82 Anmälan av utskottets protokoll 

 

2019-09-04 

§ 83 Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och bod, samt flytt av härbre på 

fastigheten X vid Mojesjön 

§ 84 Strandskyddsdispens för befintlig brygga på fastigheten X vid Gimmern 

§ 85 Strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten X vid Tansen 

§ 86 Strandskyddsdispens för friggebodsförråd på fastigheten X 

§ 87 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av garage och fristående växthus på fastigheten X 

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

§ 89 Förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus på fastigheten X 

§ 90 Bygglov för uppsättande av fritidshus på fastigheten X 

§ 91 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 92 Överprövade ärenden 

§ 93 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 94 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde 

§ 95 Miljö- och byggnadsnämndens analys av ungdomsenkäten lupp 

§ 96 Rapporter 

§ 97 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2019-10-16 

§ 98 Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten X vid Gimmen 

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

§ 100 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av garage och nybyggnad av växthus på fastigheten 

X, vid Edstjärnen 

§ 101 Strandskyddsdispens för befintlig brygga på fastigheten X vid Gimmen 

§ 102 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X vid Tansen 

§ 103 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage med avvikelse från detaljplan 

på fastigheten X 

§ 104 Byggnadslov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X 

§ 105 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 106 Överprövade ärenden 

§ 107 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 108 Budgetuppföljningsprognos 2019-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 109 Regional miljösamverkan 

§ 110 Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider 2020 

§ 111 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 2020 

§ 112 Rapporter 

§ 113 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2019-11-13 

§ 114 Yttrande över samrådshandlingar för detaljplan för del av Högsveden 5:13 

 



 

 

2019-11-13 

§ 115 Strandskyddsdispens för nybyggnad av verkstadsbyggnad på fastigheten 

X, vid Alten 

§ 116 Strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X 

§ 117 Byggnadslov för nybyggnad av fritidshus med garage på fastigheten X 

§ 118 Byggnadslov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X 

§ 119 Byggnadslov för nybyggnad av fyra flerbostadshus och fyra carportar på fastigheten 

Skogen 3:77 

§ 120 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

§ 121 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 122 Överprövade ärenden 

§ 123 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 124 Budgetuppföljningsprognos 2019-10-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 125 Miljöpris 2019 

§ 126 Rapporter 

§ 127 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2019-12-11 

§ 128 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X, vid Alten 

§ 129 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X 

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

§ 131 Byggnadslov för nybyggnad av två flerbostadshus, miljöstation, lekplats, parkeringar och 

avvikelser från plan på fastigheten Skogen 4:51 

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

§ 133 Ovårdad fastighet, X 

§ 134 Bygglovtaxa för Gagnefs kommun 

§ 135 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 136 Överprövade ärenden 

§ 137 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 138 Detaljbudget 2020 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 139 Delegationsordning för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde 

§ 140 Utdelning av miljöpris 2019 

§ 141 Rapporter 

§ 142 Anmälan av delegationsbeslut 

 


