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Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-14.05 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Tomas Fredén (S) ordförande 

Jonas Hellsten (C)  

Ingegerd Hägg (S) 

Jan Wallin (M) 

Curt Svärd (KOSA) 

Olof Silverdahl (KD) 

 
Tjänstgörande ersättare 

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

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Göran Westling (KOSA) 

 
Tjänstemän 

Pia Söderström, miljö- och byggchef 

Hampus Åkerman, byggnadsinspektör 

 
Justering 

Justerare 

Olof Silverdahl (KD) 

 
Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2020-12-14, kl. 13.30 §§ 99-105 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Tomas Fredén (S) 

 
Justerare 

 

 ________________________________  

Olof Silverdahl (KD) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnden  2020-12-09 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 99-105 2020-12-15 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2021-01-07 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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 Dnr MBN/B 2020-0255/23 

MBN § 99 

 

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält över matvagn och 
avvikelse från plan på fastigheten Västanbäcken 7:64 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält och avvikelse från 

plan till och med 2025-10-06 på fastigheten Västanbäcken 7:64. 

 

Ärendebeskrivning 

AP Service AB, har inkommit med ansökan om tidsbegränsat bygglov för 

uppförande av tält över matvagn med slutdatum 2025-10-06 på fastigheten 

Västanbäcken 7:64. 

 

Det tidsbegränsade bygglovet avser uppförande av tält över en matvagn. 

Tidsbegränsat bygglov för matvagnen har tidigare beviljats med samma 

slutdatum. Nytillkommen bruttoarea är på 73,5 m2. Sökt bygglov avviker 

från detaljplanen då placeringen av tältet blir på prickad mark. Anledningen 

till att prickmarkens yta är väl tilltagen beror på en väg i detaljplanen som 

aldrig byggts. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Rågrannar har hörts, ingen erinran har inkommit. 

 

Bedömning 

Tidsbegränsat bygglov och avvikelse från plan bör kunna beviljas och tiden 

anses lämplig då bygglovet för matvagnens utgångsdatum är detsamma. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2020-11-30, 1 sida. 

Översiktlig karta med kartbild och urklipp från gällande detaljplan 

Situationsplan för fastigheten 

Produktblad för tältet 

 

Avgift 

Avgift tas ut med 3744 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa 

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

Fakturan översändes separat. 
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MBN § 99 

 

Lagrum 

PBL 2014:900 9 kap. 33 § 

 

Protokollsutdrag 

AP Service AB + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2020-0235/23 

MBN § 100 

 

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av matvagn och 
avvikelse från plan på fastigheten Floda kyrkby 7:14 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja tidsbegränsat bygglov för uppställning av matvagn och avvikelse 

av plan till och med 2025-12-31 på fastigheten Floda kyrkby 7:14. 

 

Ärendebeskrivning 

Lustgårdens PönKun, har inkommit med ansökan om tidsbegränsat bygglov 

för uppställning av matvagn på fastigheten Floda kyrkby 7:14. 

 

Det tidsbegränsade bygglovet avser uppställning av en matvagn med 

slutdatum 2030-10-01. Nytillkommen bruttoarea är på 14,7 m2. Matvagnen 

är tänkt att placeras på en bostadstomt. Enligt detaljplanen är fastigheten 

avsedd endast för bostäder, matvagnen avviker därför från detaljplanens 

bestämmelser. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Rågrannar och DVAAB har hörts, ingen erinran har inkommit. 

 

Bedömning 

Tidsbegränsat bygglov och avvikelsen från plan bör kunna beviljas till och 

med 2025-12-31. 

Miljö- och byggnadsnämnden anser att fem år är en lämplig tid, sökande 

kan därefter ansöka om förlängning av det tidsbegränsade lovet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2020-11-30, 1 sida. 

Situationsplan för fastigheten 

Fotografier på matvagnen 

 

Avgift 

Avgift tas ut med 3744 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa 

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

Fakturan översändes separat. 
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MBN § 100 

 

Lagrum 

PBL 2014:900 9 kap. 33 § 

 

Protokollsutdrag 

Lustgårdens PönKun + besvärshänvisning 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-09 7 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/2020:19/00 

MBN § 101 

 

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, 2020-11-07—2020-12-04, 1 sida. 
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MBN § 102 

 

Överprövade ärenden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Föra ärendet till ärendebalanslistan. 

 

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. 

 

Ärenden som ej vunnit laga kraft 

Datum / § / dnr. Ärenderubrik och beslut Kommentar 

2020-10-07 § 76  

MBN/B2020-

207/23 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av en bastu och ett 

vindskydd på fastigheten 

Bröttjärna 30:2 

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. 

Länsstyrelsen beslutar 

att pröva Gagnef 

kommuns beslut den 

26 oktober 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-11-25, 1 sida. 
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 Dnr MBN/2018:56/00 

MBN § 103 

 

Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggförvaltningen har gått igenom miljö- och byggnadsnämndens 

ärendebalanslista inför sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-11-25, 1 sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2020-11-25, 1 sida. 
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 Dnr, se rapportlista 

MBN § 104 

 

Rapporter 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter 

 

1. Lantmäteriet – underrättelser 
 

Underlag 

Lantmäteriet – underrättelser nr 37-38, 2020-10-30—2020-11-30, 1 sida. 

 

2. Miljöinspektörernas information om verksamheten 
 

Det finns ingen information från miljöinspektörerna om verksamheten till 

dagens sammanträde. 

 

3. Information om planärenden  
 

Ärendebeskrivning 

Det finns ingen information från kommunstyrelsens allmänna utskott 2020-11-10, 

detta på grund av att ordföranden hade förhinder att delta på detta möte, däremot 

informerar ordföranden om detaljplanen i Djurmo samt om Skogenområdet. 

 

4. Information om utdelning av miljöpriset 2020 
 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden informerar om utdelningen av miljöpriset 2020 som i år 

delades ut till Bastbergets fäbodlag ”kolaget”. Miljöpriset delades ut 

klockan 11.00 innan miljö- och byggnadsnämndens sammanträde. 

På grund av rådande pandemi delades priset ut utomhus. Deltagare vid 

utdelningen var en representant från fäbodlaget, ordföranden, miljö- och 

byggchefen, samt en journalist från Falu kuriren. 

Dnr: MBN/2020:54/40 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-11-27, 1 sida. 
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 Dnr MBN/2018:57/00 

MBN § 105 

 

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 2020-114 till DB 2020-124. 

 

Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen (PBL): 

Beslut 2020-306 till 2020-326. 

 

Delegationsbeslut administrativa ärenden: 

4/2020, Yttrande över planerat biotopskydd. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-11-30, 1 sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, miljö, 2020-10-30—2020-11-27, 1 sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, PBL, 2020-11-03—2020-11-30, 4 sidor. 

Redovisning av delegationsbeslut, administrativa ärenden, 2020-11-30, 1 sida. 

 


