
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-10-07 1 (21) 

 
 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-14.50. 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Tomas Fredén (S) ordförande 

Jonas Hellsten (C), ej § 76 på grund av jäv 

Ola Hebert (C) 

Ingegerd Hägg (S) 

Jan Wallin (M) 

Curt Svärd (KOSA) 

 
Tjänstgörande ersättare 

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

Göran Westling (KOSA), tjänstgörande för Jonas Hellsten (C), § 76 

 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Göran Westling (KOSA), §§ 74-75, §§ 77-85 

 

 
Tjänstemän 

Hampus Åkerman, byggnadsinspektör 

Mikael Ginstrup, byggnadsinspektör  

Tomas Skymning, miljöinspektör 

Erica Arvidsson, ekonom, § 82, del av § 84 

Jenz Ek, ekonomichef, del av § 84 

 

 

 
Justering 

Justerare 

Curt Svärd (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2020-10-12, kl. 10.00 §§ 74-85 
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Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Tomas Fredén (S) 

 
Justerare 

 

 ________________________________  

Curt Svärd (KOSA) 

 

 

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnden  2020-10-07 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 74-85 2020-10-12 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2020-11-03 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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 Dnr MBN/2020:46/26 

MBN § 74 

 

Samråd gällande fastighetsreglering av fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ställa sig bakom förvaltningens bedömning som sitt yttrande, gällande 

fastighetsreglering av fastigheten X. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Lantmäteriet har kontaktat kommunen för samråd om önskad reglering 

skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning enlig 3 kap 3 § FBL. 

 

Fastigheten X används idag dels som handelsfastighet med ett gräv- och 

markarbetesföretag och dels som bostadsfastighet. I ansökan som inkommit 

till Lantmäteriet önskar man reglera ett område om cirka 6000 kvm, 

tillhörande X skifte 4, som består av åkermark och lite skogsmark, till 

fastigheten för att kunna använda som uppställningsplats för last- och 

grävmaskiner. Efter regleringen blir fastigheten cirka 3,5 ha stor och 

används i huvudsak till företagsverksamheten. Åkermarken som avses 

regleras tillhör idag en bostadsfastighet för fritidsändamål om cirka 4,1 ha 

och tillhör därmed inte någon bärkraftig jordbruksfastighet och bör därför 

inte ses som skadlig delning av jordbruksmark enligt 3 kap 6 § FBL. 

Åkermarken brukas av en lokal bonde för att ta bete till djur.  

  

I översiktsplanen redovisas området som bostadsområde och jordbruk. 

Översiktsplanen är äldre och håller på att omarbetas. 

 

Bedömning 

Miljö- och byggförvaltningen har samrått med 

Samhällsbyggnadsavdelningen. Vi gör bedömningen att önskad 

fastighetsreglering inte är förenlig med ett ändamålsenligt nyttjande. X 

skifte 4 bör användas för bostadsområde och/eller jordbruk. Det ligger 

centralt i en by och bör inte användas som uppställningsplats för last- och 

grävmaskiner. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2020-09-15, 1 sida. 

Samrådshandlingar från Lantmäteriet 

 

Protokollsutdrag 

Lantmäteriet 
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 Dnr MBN/B2020-211/23 

MBN § 75 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus samt fyra 
mindre komplementbyggnader på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Sökt strandskyddsdispens för fritidshus med fyra mindre 

komplementbyggnader på fastigheten X beviljas. 

2. Tomtplatsen avgränsas enligt markering på situationsplanen och 

motsvarar det område som redan är hävdad tomtmark. Avgränsningen 

innebär ingen förändring mot nuvarande förhållanden. 

 

Ärendebeskrivning 

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

samt fyra komplementbyggnader på fastigheten X. 

Fastighetens huvudbyggnad samt komplementbyggnader blev totalförstörda 

vid en brand den 11/4 2020 (se översikts foto). 

Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

 

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 

Skälet som angetts anses stämma.  

Byggnaderna som är tänkt att uppföras kommer nästan att placeras på 

samma plats (se bifogad situationsplan) ny byggnation rödmarkerad. En 

byggnad är ny och det är bastun som placeras sydost om huvudbyggnaden. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggnadsförvaltningen, 2020-09-22, 2 sidor. 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Översiktliga kartor skala 1:500 och 1:5000 

Flygfoto över de nedbrunna byggnaderna 

Situationsplan skala 1:400 

Vinterfoton på byggnaderna 

Situationsplan med rödmarkerad tomtplatsavgränsning på ca. 2000 m2 

 

Lagrum 

Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §. 

 

Upplysningar 

Ärendet blev hanterat på nämnden 2020-09-02 § 59 och debiterad kostnaden 

för ansökan om strandskyddsdispens. Den dispensansökan skulle egentligen 

ha gällt alla byggnader som syntes på den inlämnade situationsplanen, det 

vill säga huvudbyggnad och fyra komplementbyggnader. Avgiften kommer 

därför att sättas till 0 kronor. 

 

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 

Avgift för strandskyddsdispens inom etablerad tomtplats är 3276 kronor 

men blir i det här fallet 0 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). 

 

Protokollsutdrag 

Sökande + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen Dalarna 
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 Dnr MBN/B2020-207/23 

MBN § 76 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av en bastu och ett 
vindskydd på fastigheten Bröttjärna 30:2 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Sökt strandskyddsdispens beviljas för nybyggnad av en bastu och ett 

vindskydd på fastigheten Bröttjärna 30:2. 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadernas yta på marken. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Jonas Hellsten (C) i handläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Brygglagets samfällighetsförening, c/o X, X, X, ansöker om 

strandskyddsdispens för nybyggnation av en bastubyggnad om 4 m2 samt ett 

vindskydd om 5 m2 på fastigheten Bröttjärna 30:2. Föreningen förvaltar 

bryggor och båtuppläggningsplatser vid sjön Tansen. Medlemmar i 

föreningen är fritidshus/fastighetsägare i området. 

 

Fastigheten Bröttjärna 30:2 ligger intill sjön Tansen och i närheten av 

Tansbodarna i Mockfjärd. Fastigheten ligger inom strandskyddsområde och 

sammanhållenbebyggelse.  

Fastigheten är idag bebyggd och taxerad som en lantbruksenhet. 

 

Sökandes motivering till hur grunden för dispensen uppfylls är att 

anläggningen blir ett komplement till de befintliga bryggorna och skulle bli 

en tillgång för föreningen och hela området. Allmänheten kommer även 

fortsättningsvis ha fri passage och tillgång till området och den lilla stranden 

kommer att finnas kvar. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen 17 september 2020. 
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Bedömning 

Strandskyddsdispens bör kunna beviljas. 

 

Särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 miljöbalken 

Sökanden har angett som särskilt skäl att: 

1. Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet inte 

kan tillgodoses utanför området. 

2. Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan 

inte ske utanför området. 

 

Motivering till beslut 

Skäl nr. 2 som angetts anses stämma. Fri passage finns förbi bastun på en 

stig som går längs med sjön Tansen. Området för dispensansökan används 

idag av föreningen för båtbrygga samt båtuppläggningsplats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2020-09-21, 2 sidor. 

Ansökan om strandskyddsdispens, ankomstdaterad 2020-09-08 

Situationsplan, ankomstdaterad 2020-09-08 

Illustration av bastu, ankomstdaterad 2020-09-08 

Foto på vindskydd, ankomstdaterad 2020-09-08 

Ritning på bastu, ankomstdaterad 2020-09-08 

Projektbeskrivning bilaga 1, ankomstdaterad 2020-09-08 

Anläggningsbeslut från fastighetsbildningsmyndigheten bilaga 2, 

ankomstdaterad 2020-09-08 

2 st. översiktskartor bifogade av handläggare, 2020-09-16 

Fotografier från platsbesök 2020-09-17 

 

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. 
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Avgift 

Avgift tas ut med 6084 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa 

och 12 kap 8-11 §§ PBL. 

 

Faktura för avgiften skickas separat. 

 

Protokollsutdrag 

Sökande + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen 
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 Dnr MBN/B2020-0218/23 

MBN § 77 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på fastigheten X, 
vid Alten 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på fastigheten X 

vid Alten. 

2. Tomtplats utgörs av rödfärgad streckad linje på situationsplan. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på 7,5 m2 och 

därmed ersätta en befintlig slogbod på fastigheten X vid sjön Alten. Strandskydd 

råder och därmed byggnadsförbud. Tomtplatsen utgörs av rödfärgad streckad linje 

på situationsplan som anger uppskattat ianspråktaget område. Den föreslagna 

tomtplatsavgränsningens yta är ca 2673 m2. 

Fastigheten är bebyggd med huvudbyggnad och flera komplementbyggnader och 

beviljad dispens finns sedan tidigare men någon tomtplatsavgränsning har inte 

hittats. Befintlig slogbod ska rivas och ersättas med bastun med samma placering. 

 

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 ett anses stämma. Tillkommande byggnad får samma placering som 

befintlig slogbod. Fastigheten är redan ianspråktagen och den nya 

byggnaden anses inte utöka det ianspråktagna området. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2020-09-22, 2 sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplaner 

Fotografier 

Fasadritning 

 

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 

Avgift tas ut med 3276 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa 

och 12 kap 8–11 §§ Plan och bygglagen. 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen Dalarna 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-10-07 12 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/B2019-0252/23 

MBN § 78 

 

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

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd på 

fastigheten Skogen 8:5. 

2. X godkänns som kontrollansvarig. 

3. Tekniskt samråd ska hållas. 

 

Ärendebeskrivning 

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

ansöker om byggnadslov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd på 

fastigheten Skogen 8:5. Fastigheten ligger i centrala Djurås och är planlagd 

för flerbostadshus. Bygglov har tidigare sökts med avvikelse från prickad 

mark men efter inkomna erinringar har sökande justerat byggnaden. Sökt 

bygglov är nu planenligt. 

 

Projektet avser en huvudbyggnad med två plan och en förrådsbyggnad. Sökt 

huvudbyggnad är i två plan med sadeltak och innehåller åtta lägenheter. 

Stommen utförs i träkonstruktion, fasaderna i stående träpanel i kulör 

S2000-N och taket med aluminiumzinkbelagd falsad plåt. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Bygglov bör kunna beviljas. 

 

Motivering till beslut 

Sökt bygglov följer gällande detaljplan och bygglovet bör därför beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2020-09-22, 2 sidor. 

Översiktlig karta 

Nybyggnadskarta 

Planritningar 

Fasadritningar 
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Fotografier 

Yttrande DVAAB – Synpunkter på avfallsutrymmets yta. Efter kontakt med 

DVAAB bedöms frågan kunna lösas utan större ändringar. 

Yttrande Trafikverket – ingen erinran 

Yttrande Dala Energi – ingen erinran 

 

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 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 

Tidigare beslut MBN 2019-12-11 § 130 i ärendet upphävdes av 

länsstyrelsen. En ny avgift tas därför ut för bygglov avseende nybyggnad av 

flerbostadshus och förråd. 

Avgift tas ut med 20 592 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa 

och 12 kap 8–11 §§ Plan och bygglagen.  

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

OLM Fastigheter Gagnef AB + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/2020:19/00 

MBN § 79 

 

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, 2020-08-28—2020-10-02, 1 sida. 
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MBN § 80 

 

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, 2020-09-28, 1 sida. 
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 Dnr MBN/2018:56/00 

MBN § 81 

 

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, 2020-09-24, 1 sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2020-09-24, 2 sidor. 
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 Dnr MBN/2019:62/04 

MBN § 82 

 

Budgetuppföljningsprognos 2020-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 

Budgetuppföljningsprognos 2020-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden. 

2. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2020-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar en prognos för helåret som är 459 tkr 

bättre än budget. Både den positiva period- och prognosavvikelsen förklaras 

av att verksamheten Bygg har högre intäkter för bygglov än budgeterat. 

 

Åtgärder för budget i balans 

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott för 2020 och 

behöver inte vidta några åtgärder för att nå en budget i balans. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning,2020-09-11, 1 sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2020-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden, 1 sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

MBN 200617 §55 

MBN 200513 §36 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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 Dnr MBN/2020:47 Lex 

 Dnr MBN/2020-241 Ecos 

MBN § 83 

 

Policy för kommunal skyddsjakt i Gagnefs kommun  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Anta Policy för kommunal skyddsjakt i Gagnefs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Skyddsjakt är ett sätt att förebygga skador som viltet kan orsaka eller av 

hänsyn till allmän hälsa och säkerhet. Skyddsjakt kan också bedrivas av 

andra tvingande skäl som har ett övergripande allmänintresse och/eller 

allmännytta. 

Gagnefs kommun kommer utse två skyddsjägare som har rätt att på miljö- 

och byggnadsnämndens uppdrag, idka skyddsjakt inom tätbebyggt område 

inom Gagnefs kommun. Jägarna har för ändamålet polisens tillstånd (enligt 

3 kap 6 § ordningslagen) för skottlossning i samband med skyddsjakt. 

Skyddsjakt får ske dels på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden, och i 

vissa fall på fastighetsägare eller verksamhetsutövares initiativ. All jakt ska 

bedrivas med respekt för viltet och med en god jaktetik. 

 

Definitioner 

• Skyddsjakt innebär jakt enligt bilaga 4 till jaktförordningen. 

• Allmän jakt innebär jakt under allmän jakttid enligt bilaga 1 till 

jaktförordningen. 

• Kommunens skyddsjägare är den som har avtal med miljö- och 

byggnadsnämnden om att utföra skyddsjakt på miljöavdelningens 

uppdrag, samt har skottlossningstillstånd. 

• Offentlig plats har samma definition som i 1 kap 2 § ordningslagen. 

 

Regler 

1. På offentlig plats inom tätbebyggt område skall skyddsjakt av 

kommunens skyddsjägare bedrivas endast på miljöavdelningens 

uppdrag. Skyddsjakten ska ske enligt reglerna i bilaga 4 i 

jaktförordningen. All annan typ av skyddsjakt beslutas av 

Länsstyrelsen. 

2. All kontakt med skyddsjägare sker genom miljöavdelningen i Gagnefs kommun. 
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3. Jakt på enskild fastighetsinnehavares initiativ enligt reglerna i bilaga 4 

till jaktförordningen, kan ske genom överenskommelse mellan 

kommunens jägare och fastighetsägaren. Kommunen bekostar inte 

sådan skyddsjakt utan parterna får själv göra upp om ersättning. 

4. Avlivning av trafikskadat vilt inom tättbebyggt område får endast ske av 

skyddsjägare som har polisens tillstånd enligt 3 kap 6 § ordningslagen. 

5. Ersättning till skyddsjägare sker genom kostnadstäckning om 500 kronor 

per uppdrag, för kostnader uppkomna i samband med skyddsjakt. 

Uppdragen bestäms av miljöförvaltningen och ersättning betalas ut via 

miljöavdelningen i Gagnefs kommun. 

6. För att tilldelas skyddsjaktsuppdraget krävs förutom polisens tillstånd, 

jägarexamen och vapenlicens, att skyddsjägaren har en ansvars och 

olyckfallsförsäkring som gäller vid jakt. En sådan typ av försäkring kan 

man bland annat få via medlemskap i Svenska Jägarförbundet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2020-09-14, 1 sida 
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Rapporter 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

 

1. Lantmäteriet – underrättelser  
 

Underlag 

Lantmäteriet – underrättelser nr 31-34, 2020-08-21—2020-09-25, 1 sida. 

 

2. Miljöinspektörernas information om verksamheten 
 

Det finns ingen information från miljöinspektörerna om verksamheten till 

dagens sammanträde. 

 

3. Information om planärenden 
 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande informerar från 

kommunstyrelsens allmänna utskott (KSAU) om planärenden. 

 

KSAU 2020-10-06: 

• Översiktsplanen och LIS-planen 

• Viltstängsel 

• Nya bostadsområdet i Djurmo vid Älvsjön 

• Dagvattenplan i Björbo 

• ”Gamla förrådstomten” 

• Utredning lekplatser 

 

4. Information från ekonomichefen om budget i balans 
 

Ärendebeskrivning 

Muntlig information från ekonomichefen om budget i balans. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-09-25, 1 sida. 
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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 2020-84 till DB 2020-99. 

 

Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen (PBL): 

Beslut B2020-0228 till B2020-0262. 

 

Delegationsbeslut administrativa ärenden: 

----- 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-09-29, 1 sida. 

Redovisning av delegationsbeslut miljö, 2020-08-21—2020-09-24, 2 sidor. 

Redovisning av delegationsbeslut PBL, 2020-08-26—2020-09-28, 7 sidor. 

 


