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Miljö- och byggnadsnämnden 2020 
 

 

2020-02-12 

§ 1 Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten X, vid Västerdalälven 

§ 2 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X 

§ 3 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 4 Överprövade ärenden 

§ 5 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 6 Redovisning av internkontrollplan 2019 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 7 Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2020 

§ 8 Dokumenthanteringsplan Personalhandlingar 

§ 9 Rapporter 

§ 10 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2020-03-18 

§ 11 Byggnadslov för nybyggnad av fritidshus och bastu på fastigheten X 

§ 12 Byggnadslov för nybyggnad av dansbana på fastigheten Floda Kyrkby 3:13 

§ 13 Anmälan rivning av enbostadshus och bygglov för nybyggnad av enbostadshus på 

fastigheten X 

§ 14 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 15 Överprövade ärenden 

§ 16 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 17 Verksamhetsberättelse 2019 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 18 Budget 2021 – behovsbeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 19 Tillsynsplan 2020-2022 

§ 20 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 

§ 21 Rapporter 

§ 22 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2020-05-13 

§ 23 Strandskyddsdispens för nybyggnad av båthus och brygga på fastigheten X 

§ 24 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten X 

§ 25 Förhandsbesked för nybyggnad av fyra flerbostadshus och avvikelse från plan på 

fastigheten Skogen 3:77 

§ 26 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X 

§ 27 Bygglov för ändrad användning från förråd till kontor/bostad och om och tillbyggnad samt 

avvikelse från plan på fastigheten X 

§ 28 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten X 

§ 29 Bygglov för nybyggnad av garage och avvikelse från plan på fastigheten X 

§ 30 Tidsbegränsat bygglov för skolbyggnadsmodul och avvikelse från plan på fastigheten 

Ytterbacka 14:18 

§ 31 Förlängning av tidigare tidsbegränsat bygglov för modulbyggnader för skolverksamhet på 

fastigheten Ytterbacka 14:18 

§ 32 Tidsbegränsat bygglov för tälthall på fastigheten Mjälgen 7:3 

§ 33 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 



 

 

§ 34 Överprövade ärenden 

§ 35 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 36 Budgetuppföljningsprognos 2020-04-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 37 Internkontrollplan 2020 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 38 Rapporter 

§ 39 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2020-06-17 

§ 40 Bygglov för om- och tillbyggnad av Djurmo skola på fastigheten Ytterbacka 14:18 

 

2020-06-17 

§ 41 VA-plan för Gagnefs kommun 

§ 42 Strandskyddsdispens för nybyggnad av lada och tillbyggnad av enbostadshus på 

fastigheten X 

§ 43 Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X 

§ 44 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten X 

§ 45 Bygglov för nybyggnad av solcellsanläggning på marken på fastigheten X 

§ 46 Bygglov för nybyggnad av fritidshus och flytt av befintligt på fastigheten X 

§ 47 Bygglov för ändrad användning från förråd till kontor/bostad och om och tillbyggnad samt 

avvikelse från plan på fastigheten X 

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

§ 49 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage och avvikelse från plan på 

fastigheten X 

§ 50 Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och garage på fastigheten X 

§ 51 Tidsbegränsat bygglov för uppställning av matvagn och avvikelse från plan på fastigheten 

Västanbäcken 1:15 

§ 52 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 53 Överprövade ärenden 

§ 54 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 55 Budgetuppföljningsprognos 2020-05-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 56 Rapporter 

§ 57 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2020-09-02 

§ 58 Strandskyddsdispens för nybyggnad av en komplementbyggnad på fastigheten X 

§ 59 Strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten X 

§ 60 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av ett fritidshus på fastigheten X 

§ 61 Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten X 

§ 62 Bygglov för tillbyggnad av altan på enbostadshus på fastigheten X 

§ 63 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten X 

§ 64 Bygglov för nybyggnad av carport och plank och avvikelse från plan på fastigheten 

Nordanholen 9:31 

§ 65 Tidsbegränsat bygglov för skolmoduler på fastigheten Djurås 3:15 

§ 66 Förlängning av tidigare tidsbegränsat bygglov för stallbyggnad på fastigheten X 

§ 67 Trafikverkets begäran om undantag från bygglov för bullerskyddande plank längs nya E16 

genom Gagnefs kommun 

§ 68 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 69 Överprövade ärenden 

§ 70 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 71 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 



 

 

§ 72 Rapporter 

§ 73 Anmälan av delegationsbeslut 

 

 

2020-10-07 

§ 74 Samråd gällande fastighetsreglering av fastigheten X 

§ 75 Strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus samt fyra mindre 

komplementbyggnader på fastigheten X 

§ 76 Strandskyddsdispens för nybyggnad av en bastu och ett vindskydd på fastigheten 

Bröttjärna 30:2 

§ 77 Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på fastigheten X, vid Alten 

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

§ 79 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 80 Överprövade ärenden 

§ 81 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 82 Budgetuppföljningsprognos 2020-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 83 Policy för kommunal skyddsjakt i Gagnefs kommun 

§ 84 Rapporter 

§ 85 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2020-11-11 

§ 86 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av förråd och 

  flytt av ett mindre timmerhärbre på fastigheten X 

§ 87 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage och avvikelse från plan på 

  fastigheten X 

§ 88 Bygglov för nybyggnation av reflekterande bullerplank på fastigheten X 

§ 89 Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt tillbyggnad av ett garage på 

  fastigheten X 

§ 90 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 91 Överprövade ärenden 

§ 92 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 93 Budgetuppföljningsprognos 2020-10-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

§ 94 Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider 2021 

§ 95 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 2021 

§ 96 Miljöpris 2020 

§ 97 Rapporter 

§ 98 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2020-12-09 

§ 99 Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält över matvagn och avvikelse från plan på 

fastigheten Västanbäcken 7:64 

§ 100 Tidsbegränsat bygglov för uppställning av matvagn och avvikelse från plan på fastigheten 

Floda kyrkby 7:14 

§ 101 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 102 Överprövade ärenden 

§ 103 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 

§ 104 Rapporter 

§ 105 Anmälan av delegationsbeslut 

 


