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Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-15:30 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Tomas Fredén (S) ordförande 

Jonas Hellsten (C) 

Ola Hebert (C) 

Ingegerd Hägg (S) 

Jan Wallin (M) 

Curt Svärd (KOSA) 

Olof Silverdahl (KD) 
 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Börje Lindvall (C) 

Göran Westling (KOSA) 
 

Tjänstemän 

Pia Söderström, miljö- och byggchef 

Hampus Åkerman, byggnadsinspektör 

Mikael Ginstrup, byggnadsinspektör 

Helena Hamvall, miljöinspektör, § 3 

Erica Arvidsson, ekonom, §§ 4-9 
 

Justering 

Justerare 

Olof Silverdahl (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2021-02-17, kl. 14.30 §§ 1-13 
 

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  2021-02-10 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 1-13 2021-02-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2021-03-12 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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 Dnr MBN/B2020-0280/23 

MBN § 1 

 

Förhandsbesked för ändrad användning från värdshus till 
bostäder samt ny- och tillbyggnad av på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja positivt förhandsbesked för ändrad användning från värdshus 

till bostäder, tillbyggnad av uteplats samt nybyggnad av växthus och 

hönshus på fastigheten X. 

2. Antalet parkeringsplatser ska minst vara en parkering per bostad innan 

bygglov kan beviljas. 

 

Ärendebeskrivning 

X och X , X, X, ansöker om förhandsbesked för ändrad användning från 

värdshus till bostäder samt tillbyggnad av uteplats samt nybyggnad av 

växthus och hönshus på fastigheten X. 

 

Frågan om antalet parkeringsplatser har ställts till 

samhällsbyggnadskontoret. Antalet parkeringsplatser bör dimensioneras till 

1,5 parkering/lägenhet. Ett positivt förhandsbesked förutsätter alltså att avtal 

upprättas så att parkeringsytan med nio platser på grannfastigheten kan 

nyttjas innan bygglov kan beviljas. 

 

Villkor 

Antalet parkeringsplatser ska minst vara 1,5 parkering per bostad innan 

bygglov kan beviljas. Om parkeringsytan på grannfastigheten ska nyttjas 

måste avtal upprättas. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Fastighetsgrannar, samhällsbyggnadskontoret och Dala Vatten och Avfall AB 

har hörts, två erinringar har inkommit.  

 

Bedömning 

Förhandsbeskedet beviljas med ovan ställt villkor. 

 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-10 4 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

  

Motivering till beslut 

Sökt förhandsbesked bör beviljas. Ingen skymd sikt eller annan olägenhet 

ska påverka närboende. Avtal om nyttjanderätt av parkeringsplatser på 

grannfastigheten ska upprättas innan bygglov kan beviljas, i övrigt finns 

inga hinder till att bevilja sökt förhandsbesked. 

 

Förslag till beslut 

1. Bevilja positivt förhandsbesked för ändrad användning från värdshus 

till bostäder, tillbyggnad av uteplats samt nybyggnad av växthus och 

hönshus på fastigheten X. 

2. Antalet parkeringsplatser ska minst vara 1,5 parkering per bostad innan 

bygglov kan beviljas. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Curt Svärd (KOSA): att det är tillräckligt om antalet parkeringsplatser är 

minst en parkering per bostad innan bygglov kan beviljas. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Curt Svärd (KOSA) 

ändringsförslag och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

Curt Svärd (KOSA) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-02-03, 2 sidor. 

Situationsplan 

Översiktlig karta 

Yttranden med bilaga från DVAAB  

Två erinringar 

 

Lagrum 

Plan- och bygglagen (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. 

 

Beviljat förhandsbesked innebär ingen rätt att påbörja något som helst 

byggnadsarbete. 
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Fullständiga bygglovhandlingar ska inlämnas för prövning av slutligt 

bygglov. 

 

Avgift 

Avgift tas ut med 7488 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa 

och 12 kap 8–11 §§ Plan och bygglagen. Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X och X + besvärshänvisning 

X + besvärshänvisning 

X + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2020-0282/23 

MBN § 2 

 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och rivning av 
befintlig komplementbyggnad på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja sökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X. 

2. Bevilja sökt rivningslov för rivning av befintlig komplementbyggnad på 

fastigheten X. 

3. X godkänns som kontrollansvarig. 

4. Tekniskt samråd ska hållas. 

 

Ärendebeskrivning 

X, X, X, har inkommit med ansökan om bygglov för nybyggnad av 

fritidshus och rivning av befintlig komplementbyggnad på fastigheten X. 

 

Nybyggnationen avser ett enbostadshus i ett plan. 

Träfasaden blir faluröd och taket blir i rött lertegel. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Rågrannar och Dala Vatten och Avfall har hörts, en erinran har inkommit 

från en rågranne. 

 

Bedömning 

Beviljas 

 

Motivering till beslut 

Sökt bygglov bör beviljas. Den sökta byggnaden håller bra avstånd från 

övrig bebyggelse. Området för fastigheten är inte utpekat i Kulturmiljöer i 

Gagnefs kommun och har inget särskilt skyddsvärde. Krav har ändå ställts 

på tidsenliga ytterdörrar och slamfärg. Det finns inget övrigt hinder till att 

bevilja sökt bygglov. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-01-07, 2 sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplan för fastigheten 

Plan- och fasadritningar 

 

Lagrum 

Plan- och bygglagen (PBL) 2014:900 9 kap. 30 § 

 

Avgift 

Avgift tas ut med 21996 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa 

och 12 kap 8–11 §§ Plan och bygglagen. Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2021-0006/23 

MBN § 3 

 

Bygglov för nybyggnad av cistern och avvikelse från plan på 
fastigheten Gröntuv 28:17 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Delegera till byggnadsinspektör att besluta om bygglov för nybyggnad 

av cistern och avvikelse från plan på fastigheten Gröntuv 28:17. 

 

Ärendebeskrivning 

Preem AB, har inkommit med ansökan om bygglov för nybyggnad av 

cistern på fastigheten Gröntuv 28:17. 

 

Bygglovet avser nybyggnad av cistern och cisternens placering är på 

prickad mark ut mot Trafikverkets vägar. 

 

Räddningstjänsten Dala Mitt har i sitt yttrande begärt in kompletteringar 

från sökande. Förslag till beslut innebär att fortsatt kontakt med 

Räddningstjänsten kommer att hållas inför framtida beslut i ärendet. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Rågrannar, miljökontoret, Räddningstjänsten Dala Mitt och Trafikverket har 

hörts. En erinran har inkommit från Räddningstjänsten Dala Mitt. Se 

yttranden. 

 

Bedömning 

Riskerna med cisternens placering anses inte vara speciellt höga då 

avståndet från E16 är väl tilltaget. Den nya cisternen anses inte öka riskerna 

för olyckor och sikten från utfarten till E16 begränsar inte trafikanterna. 

Sikten från in- och utfarterna mellan Preem och Ernst Hedlunds väg 

försämras till viss del, men med tanke på att angiven hastighet är 40 km/h 

bör heller inte detta öka trafikanternas risk för olycka.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-01-29, 1 sida. 

Översiktlig karta 

Situationsplan för fastigheten 
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Lagrum 

Plan- och bygglagen (PBL) 2014:900 9 kap. 30 § 

 

Protokollsutdrag 

Preem AB 
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 Dnr MBN/B2020-239/23 

MBN § 4 

 

Bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus och fyra 
carportar på fastigheten Skogen 3:77 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus och fyra 

byggnader för carport/förråd på fastigheten Skogen 3:77. 

2. Tekniskt samråd ska hållas. 

 

Ärendebeskrivning 

ARRAK AB, Kungsvägen 31, 783 35 Säter, ansöker om bygglov för 

nybyggnad av fyra flerbostadshus och fyra byggnader för carport/förråd på 

fastigheten Skogen 3:77. 

 

Fastigheten Skogen 3:77 ligger i Djurås norra del och är enligt detaljplanen 

avsett för flerbostadshus. De fyra flerbostadshusen i två plan, inklusive 

carportbyggnaderna kommer att ha en total byggnadsarea på 1692 m2 och 

innehåller lägenheter med 1, 2 och 3 rum och kök. Husen kommer vara vita 

(S0502Y) och mörkgrå (S7000N) med ljusbrun liggande panel som 

dekoration. Taken kommer att få bandtäckt plåt i mörk silvermetallic färg 

liksom hängrännor och stuprör (se fasadritningar). 

 

Bygglovet innebär avvikelser från detaljplanen beträffande prickad mark 

och antalet lägenheter per hus. Ansökan gäller 6 lägenheter per hus och 

planen medger 4 lägenheter per hus. 

 

Flera av huskropparna liksom carport/förrådsbyggnaderna kommer att 

hamna på prickad mark (se nybyggnadskartan) det vill säga enligt 

detaljplanen på mark som ej får bebyggas. Bebyggelse som avviker är: 

• Hus A med 27,02 m2 

• Hus B med 27,11 m2 

• Hus C med 55,77 m2 

• Carportbyggnaderna med totalt 157,7 m2 

 

Totalt blir avvikelsen 16 % av den totala byggnads arean dvs av hus och 

carportar. 
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Plan- och övriga förhållanden 

Fastigheten är belägen inom detaljplan för del av Skogen 3:55 som vann 

Laga Kraft 2002-12-27. Genomförandetiden för detaljplanen gäller till och 

med 2008-06-30. Huvudsyftet med planen är att möjliggöra 

bostadsbyggnation i området, helt i överensstämmelse med av 

kommunfullmäktige antagen översiktsplan. 

 

Fastigheten är belägen inom område för övriga kulturvårdsintressen. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Ärendet har remitterats till Dala Vatten och Avfall AB, Dala Energi AB, 

Gagnefs kommun och remissvar har lämnats (se bilaga). 

 

Eftersom åtgärden strider mot detaljplanen har berörda sakägare underrättats 

om ansökan och getts tillfälle att yttra sig. 

Erinran har inkommit från fastighetsägare till: X, X, X och X (se bilaga). 

 

Beslutspunkt om godkännande av kontrollansvarig utgår vid dagens 

sammanträde. 

 

Motivering  

Enligt Plan- och bygglagen 9 kap 31c § får dock bygglov ges för en åtgärd som 

avviker från detaljplanen efter det att planens genomförandetid har gått ut om 

avvikelsen är förenlig med planens syfte och tillgodoser ett angeläget 

gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller innebär ett användningssätt som 

utgör ett lämpligt komplement till användningssättet som bestämts i planen. 

 

Ett positivt förhandsbesked (dnr MBN/B2020-0046/23) för fler än fyra 

lägenheter per hus finns beviljat från 2020-05-13. 

Detaljplanens genomförandetid gick ut 2008-06-30. 

 

Att detaljplanens genomförandetid gått ut, ett positivt förhandsbesked för 

flera lägenheter per hus finns beviljat är incitament nog för att godkänna de 

avvikelser som framställs i bygglovsansökan. De förändrade placeringarna 

av huskroppar och carportbyggnaderna utgör ej heller någon påverkan för 

boende i intilliggande bebyggelse då de placeras innanför befintlig  
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bebyggelse på fastigheten Skogen 3:77. Byggnation av fler bostäder på 

denna fastighet tillgodoser ett angeläget gemensamt behov. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-01-29, 3 sidor. 

Ansökan om bygglov, ankomstdaterad 2020-10-11 

Planritningar, ankomstdaterade 2020-10-11 

Fasadritningar, ankomstdaterade 2020-10-11 

Sektionsritningar, ankomstdaterade 2020-10-11 

Anmälan om kontrollansvarig, ankomstdaterad 2020-10-11 

Illustrationer, ankomstdaterade 2020-10-11 

Nybyggnadskarta, ankomstdaterad 2020-11-26 

Yttrande Dala Energi AB, ankomstdaterad 2020-12-16 

Yttrande Dala Vatten och Avfall, ankomstdaterad 2020-12-23 

Nybyggnadskarta med avvikelser på prickad mark, ankomstdaterad 2021-01-18. 

 

Lagrum 

Plan- och bygglagen 2014:900 9 kap. 31 c § (Beslut om bygglov med 

avvikelse) 

Plan- och bygglagen 2014:900 10 kap. 14 § (Beslut om tekniskt samråd) 

Plan- och bygglagen 2014:900 10 kap. 9 § (Beslut om kontrollansvarig) 

 

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. Vid tekniskt 

samråd går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och 

organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. 

 

Avgift 

Avgift tas ut med 97 110 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa 

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

 

Faktura för avgiften skickas separat. 

 

Protokollsutdrag 

Sökande + besvärshänvisning 

Grannar med erinran + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2021-0001/23 

MBN § 5 

 

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av skylt och avvikelse 
från plan på fastigheten Djurås 3:15 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Delegera till byggnadsinspektör att besluta om tidsbegränsat bygglov till 

2026-01-01 för skylt och avvikelse från plan på fastigheten Djurås 3:15. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsavdelningen i Gagnefs kommun, har inkommit med 

ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av skylt på fastigheten 

Djurås 3:15. 

 

Bygglovet avser uppförande av informationsskylt och skyltens placering är 

på allmän plats ut mot Trafikverkets väg. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Rågrannar och Trafikverket har hörts, ingen erinran har inkommit. 

Remisstiden till rågrannarna har inte utgått innan sammanträdesdatumet, 

därav förslås att beslutet delegeras till byggnadsinspektör. 

 

Bedömning 

Tidsbegränsat bygglov bör kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-01-29, 1 sida. 

Översiktlig karta 

Situationsplan för fastigheten, dnr KS/2021:70 

Illustration, dnr KS/2021:70 

 

Lagrum 

Plan- och bygglagen (PBL) 2014:900 9 kap. 30 § 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen  
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 Dnr MBN/2021:13 

MBN § 6 

 

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, 2020-12-05—2021-02-05, 1 sida. 
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MBN § 7 

 

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, 2021-02-01, 1 sida. 
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 Dnr MBN/2018:56/00 

MBN § 8 

 

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, 2021-02-01, 1 sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2021-02-01, 2 sidor.  
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 Dnr MBN/2020:20/04 

MBN § 9 

 

Detaljbudget 2021 Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna Detaljbudget 2021 Miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämndens budgetförslag utgår från kommunfullmäktiges beslut 

Verksamhet och budget 2021 - 2023. Budgetramen för 2021 är i princip 

oförändrad och uppgår till 4004 tkr. Verksamheterna planeras fortgå med 

samma omfattning som under 2020. Nämnden har inga investeringar i 2021 

års budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-01-15, 1 sida. 

Detaljbudget 2021 Miljö- och byggnadsnämnden, 1 sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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 Dnr MBN/2021:1/40 

MBN § 10 

 

Tillsynsplan 2021-2023 för miljö- och hälsoskyddsverksamheten 
inklusive behovsutredning 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Anta Tillsynsplan 2021-2023 för miljö- och hälsoskyddsverksamheten 

inklusive behovsutredning. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt miljöbalken ska det finnas en utredning om tillsynsbehovet som avser 

en tid om tre år, samt en tillsynsplan. Ett förslag till ny tillsynsplan inklusive 

behovsutredning har tagits fram för miljö- och hälsoskyddsverksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-01-29, 1 sida. 

Tillsynsplan 2021 - 2023 för miljö- och hälsoskyddsverksamheten inklusive 

behovsutredning, 11 sidor. 
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 Dnr MBN/2021:2/46 

MBN § 11 

 

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2021 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Anta Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden är ansvarig kontrollmyndighet för 

livsmedelskontrollen i Gagnefs kommun. Varje kontrollmyndighet ska ha en 

fastställd kontrollplan som beskriver myndighetens planering av 

verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-01-29, 1 sida. 

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2021, 13 sidor. 
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 Dnr, se rapportlista 

MBN § 12 

 

Rapporter 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet 

 

Rapporter: 

1. Lantmäteriet - underrättelser 

Underlag 

Lantmäteriet – underrättelser nr 39-42, 2020-11-30—2021-01-28, 1 sida. 

 

2. Miljöinspektörernas information om verksamheten 

1. Information om verksamheten, upplägg för 2021 

Underlag 

Information om verksamheten – upplägg inför miljö- och 

byggnadsnämndens sammanträden, 2021-01-27, 2 sidor. 

 

2. Information angående förorenad mark på fastigheten X 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen informerar om förorenad mark på fastigheten X. 

 

Dnr: Ecos 2019-1, MBN/2016-318 

3. Information om planärenden 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden informerar från kommunstyrelsens allmänna utskott 2021-02-02: 

- Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 

  En powerpointpresentation ”LIS – Strandnära lägen” kommer att 

  sändas till nämndens ledamöter. 

- E16 – finansavtalet är klart 

- Detaljplan Djurmo 

- Djurås 3:15 – Informationsskylt 

 - Dagvatten Björbo 

 - Ny taxa tomtmark 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-10 21 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

  

4. Verksamhetsredovisning för miljö- och byggförvaltningen 2020 

Underlag 

Verksamhetsredovisning för miljö- och byggförvaltningen 2020, 

januari 2021, 1 sida. 

 

5. Fastigheten X – ovårdad tomt. 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsinspektör Mikael Ginstrup informerar om en ovårdad tomt på 

fastigheten X. 

 

Dnr: MBN/B2020-268 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-02-01, 1 sida. 
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 Dnr MBN/2018:57/00 

MBN § 13 

 

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 2020-125 till DB 2020-128, samt DB 2021-1 till 2021-13. 

 

Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen (PBL): 

Beslut B2020-000327 till B2021-000031. 

 

Delegationsbeslut administrativa ärenden: 

Beslut 5/2020, Yttrande över samråd gällande fastighetsreglering för 

X och X. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-02-03, 1 sida. 

Redovisning av delegationsbeslut miljö, 2020-11-28—2021-01-28, 2 sidor. 

Redovisning av delegationsbeslut PBL, 2020-12-01 till 2021-02-01, 15 sidor. 

Redovisning av delegationsbeslut administrativa ärenden, 2021-01-29, 1 sida. 

 

 


