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 Dnr MBN/B2021-0074/23 

MBN § 40 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Sökt strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X 

avslås. 

 

Ärendebeskrivning 

X ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 

fastigheten X vid sjön Gimmen. Strandskydd råder och därmed 

byggnadsförbud. 

Fastigheten är obebyggd och tänkt placering av fritidshuset är på den platå 

som syns på flygfotot. Sökande har informerats om att förslag till beslut är 

ett avslag men att en del av fastigheten ligger utanför strandskyddat område 

som skulle lämpa sig för bebyggelse. Trots det vill sökande få sökt placering 

prövad. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har inte besökt platsen fysiskt. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens bör avslås. Byggnadsnämnden anser inte att något av 

de skäl som angivits stämmer. Fastigheten anses inte vara ianspråktagen 

eller att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 

angeläget intresse. 

 

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. 

6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 

angeläget intresse 

 

Motivering till beslut 

Strandskyddsdispens bör avslås. Byggnadsnämnden anser inte att skäl ett 

eller sex stämmer. Strandskyddsdispens kan därför inte beviljas. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-05-04, 2 sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplaner 

Sammanträdesprotokoll 1993 

Sökandes fotografier med översiktskarta 

Sökandes Youtubeklipp 

 

Lagrum 

Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §. 

 

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 
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 Dnr MBN/B2021-0058/23 

MBN § 41 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av paviljong på 
fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja sökt strandskyddsdispens för nybyggnad av paviljong på 

fastigheten X. 

2. Befintlig tomtplatsavgränsning upphävs. 

3. Ny tomtplatsavgränsning utgörs av röd linje på flygfoto och 

situationsplan. 

 

Ärendebeskrivning 

X ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av paviljong på 

fastigheten X. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

I ett tidigare beslut från 2016-02-10 beviljades strandskyddsdispens och en 

tomtplatsavgränsning fastställdes. Miljö- och byggnadsnämnden anser att 

den tidigare fastställda tomtplatsavgränsningen är felaktigt utförd då den 

inte följer den hävdade hemfridszonen. Miljö- och byggnadsnämnden vill 

därför fastställa en ny tomtplatsavgränsning med motivering att en 

tomtplatsavgränsning ska följa den hävdade hemfridszonen. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens bör beviljas. Paviljongen placeras inom hemfridszonen 

och den föreslagna tomtplatsavgränsningen. 

 

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. 

4. Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan 

inte ske utanför området 
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Motivering till beslut 

Strandskyddsdispens bör beviljas. Växt- och djurlivet bedöms inte påverkas 

negativt och föreslagen placering är inom etablerad hemfridszon. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-05-04, 2 sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplan med föreslagen placering 

Situationsplan med tomtplatsavgränsning 

Flygfoto med tomtplatsavgränsning 

Beslut om strandskyddsdispens med del.nr 2016-0102 med tillhörande 

handlingar 

 

Lagrum 

Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §. 

 

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 

Länsstyrelsen Dalarna 
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 Dnr MBN/ B2021-057/23 

MBN § 42 

 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av verksamhetslokal samt 
byggnation av väg på fastigheten Gröntuv 37:10 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja strandskyddsdispens för tillbyggnad av verksamhetslokal och 

byggnation av väg på fastigheten Gröntuv 37:10. 

2. Bevilja tomtplatsavgränsning enligt markering på situationsplanen som 

motsvarar det område som redan är hävdad tomtmark. 

 

Ärendebeskrivning 

Plåt-Arne i Dalarna AB, Gröntuv 130, 785 30 Gagnef, ansöker om 

strandskyddsdispens för tillbyggnad av en verksamhetslokal samt 

uppförande av en väg som sträcker sig runt byggnaden på fastigheten 

Gröntuv 37:10.  

 

Fastigheten är idag bebyggd med en huvudbyggnad och ett mindre 

fristående garage. 

 

Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud för nya byggnader. 

 

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. Fastigheten är bebyggd med en 

huvudbyggnad och ett mindre garage, fastigheten får anses ianspråktagen 

redan. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-04-15, 2 sidor. 

Ansökan om strandskyddsdispens daterad, 2021-03-08 

Situationsplan och Fasadritningar (reviderade), daterad 2021-04-16 

Planritningar, daterad 2021-03-08 

Situationsplan med tomtplatsavgränsning, bifogad 2021-04-15 

Översiktskartor bifogade, 2021-04-15 

 

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 för strandskyddsdispens inom etablerad tomtplats är 3276 kronor 

(i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 

 

Fakturan översändes separat. 

 

Protokollsutdrag 

Sökande + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen Dalarna 
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 Dnr MBN/B2021-0117/23 

MBN § 43 

 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad 
av garage, avlastningsyta och komplementbyggnad på 
fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Sökt strandskyddsdispens beviljas för tillbyggnad av fritidshus, 

nybyggnad av garage, avlastningsyta och komplementbyggnad på 

fastigheten X 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av röd linje på situationsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

X ansöker om strandskyddsdispens tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad 

av garage, avlastningsyta och komplementbyggnad på fastigheten X vid 

sjön Gimmen. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad, en komplementbyggnad och 

ett trädäck. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens bör beviljas. Växt- och djurlivet anses inte påverkas 

negativt och samtliga åtgärders placering är inom etablerad hemfridszon. 

 

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 

Strandskyddsdispens bör beviljas. Växt- och djurlivet anses inte påverkas 

negativt och samtliga åtgärders placering är inom etablerad hemfridszon. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-05-04, 2 sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplan med tomtplatsavgränsning 

 

Lagrum 

Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §. 

 

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 

Länsstyrelsen Dalarna 
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 Dnr MBN/B2021-0129/23 

MBN § 44 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja sökt strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på fastigheten X. 

2. Tomtplatsavgränsning utgörs av svart streckad linje på situationsplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

X ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på fastigheten 

X. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud. 

Fastigheten är bebyggd med två huvudbyggnader och flera 

komplementbyggnader. Sökande har efter samråd med byggnadsinspektör 

inlämnat förslag till tomtplatsavgränsning.  

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen inte har besökt platsen fysiskt. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens bör beviljas. Bastuns placering anses vara inom 

etablerad hemfridszon.  

 

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 

Strandskyddsdispens bör beviljas. Bastuns placering anses vara inom 

etablerad hemfridszon. Föreslagen tomtplatsavgränsning anses följa 

hemfridszonen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-05-05, 2 sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplan 
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Lagrum 

Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §. 

 

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 
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 Dnr MBN/B2021-0096/23 

MBN § 45 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall på fastigheten X. 

 

Ärendebeskrivning 

X ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall på 14,4 x 8,4 m 

utan anslutning till VA och med en avstyckning på 2000 m2. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har inte besökt platsen fysiskt. 

Fastighetsgrannar, Dala Vatten och Avfall AB, och Räddningstjänsten Dala 

Mitt har hörts, en erinran har inkommit. I erinran framför Norak Active AB 

att de inte har något emot förhandsbeskedet om de inte upplever buller från 

verksamheten när den tagits i bruk. 

 

Bedömning 

Förhandsbeskedet bör kunna beviljas. 

 

Motivering till beslut 

Den tilltänkta bebyggelsen håller bra avstånd från övrig bebyggelse. Ingen 

skymd sikt eller annan olägenhet bör påverka närboende. Miljö- och 

byggnadsnämnden kan varken i bygglov eller förhandsbesked garantera att 

grannarna inte kommer störas av verksamheten i framtiden. Skulle 

verksamheten störa grannarna får anmälan om störning inlämnas till 

miljökontoret. Marken anses vara lämplig för bebyggelse. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-05-04, 2 sidor. 

Situationsplan 

Exempelritningar 

Översiktlig karta 

Erinran från Norak Active AB 
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Lagrum 

Plan- och bygglagen (2014:900) 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. 

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 

Rågranne med erinran 
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 Dnr MBN/B2021-0080/23 

MBN§ 46 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X. 

 

Ärendebeskrivning 

X ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X. 

Förhandsbeskedet avser ett fritidshus med två våningar och en avstyckning 

på 2000 m2. Kommunal anslutning till VA. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Fastighetsgrannar, Dala Vatten och Avfall AB och länsstyrelsen har hörts. 

Flera erinringar har inkommit. 

I erinran framför X att det finns servitut för vägen fram till den tänkta 

nybyggnationen att användas för skogstransporter ut till X. 

Efter kontakt med kommunens markingenjör framkom att X äger andel i X, 

där åkervägen möter byvägen. Se bifogad kartbild. Fastighetsägaren till X 

har dessutom rätt att nyttja vägen på sin egen fastighet. Vägfrågan är 

därmed löst. Om tomt för fritidshuset ska styckas av blir det en ny fastighet 

som måste ges rätt till väg. Lantmäteriet måste då se till att den nya 

fastigheten är framkomlig med väg. Ett nytt servitut bör då skapas av 

lantmäteriet för fritidshusets rätt att nyttja åkervägen fram till byvägen. 

 

Bedömning 

Förhandsbeskedet bör kunna beviljas. 

 

Motivering till beslut 

Den tilltänkta bebyggelsen håller bra avstånd från övrig bebyggelse. 

Vägfrågan går att lösa och ingen skymd sikt eller annan olägenhet ska 

påverka närboende. Länsstyrelsen har hörts med tanke på 

kulturmiljöintresset i området, ingen erinran har framförts. Frågan kommer  
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att beaktas i framtida bygglovsansökan. Marken anses vara lämplig för 

bebyggelse. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-05-05, 2 sidor. 

Situationsplan 

Översiktlig karta 

Kartbild X 

Erinran - X 

Erinran – X 

Erinran – X 

Erinran – X 

Erinran – X 

Erinran – X 

 

Lagrum 

Plan- och bygglagen (2014:900) 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. 

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 

Rågrannar med erinran + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2021-0071/23 

MBN § 47 

 

Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten Skogen 
11:29 och avvikelse från detaljplan 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Delegera beslutet om bygglov för nybyggnad av teknikbod och 

avvikelse från gällande detaljplan på fastigheten Skogen 11:29 till 

byggnadsinspektör. 

 

Ärendebeskrivning 

Dala Energi AB ansöker om bygglov för nybyggnad av teknikbod på 

fastigheten Skogen 11:29. 

Fastigheten är avsedd för centrumverksamhet i detaljplanen. Sökt bygglov 

avviker från detaljplanen gällande användningen. Avvikelsen är godtagbar 

men teknikbodens tänkta placering riskerar att försvåra framtida 

verksamheters etablering. En dialog förs med sökande om att ändra 

placeringen och därmed minska framtida problem. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Fastighetsgrannar och samhällsbyggnadsavdelningen ska höras. 

 

Bedömning 

Remisstiden hinner inte löpa ut innan nämndens sammanträde. Beslutet bör 

därför delegeras till byggnadsinspektör. 

 

Motivering till beslut 

Sökt bygglov bör i ett senare skede kunna beviljas förutsatt att sökande 

inkommer med nytt förslag på placering. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-05-05, 1 sida. 

Situationsplan  

Översiktlig karta 

Fasadritning 

 

Protokollsutdrag 

Dala Energi AB 
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Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/2021:13 

MBN § 48 

 

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, 2021-03-23—2021-05-07, 1 sida. 
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Justerare      

      

      

      
 

 

  

MBN § 49 

 

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, 2021-05-03, 1 sida. 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-05-12 20 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/2018:56/00 

MBN § 50 

 

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, 2021-04-29, 1 sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2021-04-29, 1 sida. 
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 Dnr MBN/2020:62/04 

MBN § 51 

 

Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 

Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Miljö- och byggnadsnämnden. 

2. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Miljö- och 

byggnadsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar en prognos för helåret som är 330 

tkr bättre än budget. Budgetöverskottet förklaras med att intäkterna för 

bygglov är högre än budgeterat. 

 

Åtgärder för budget i balans 

Enligt Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2021 som 

fastställdes av kommunstyrelsen 2020-11-24 § 184 ska nämnder som 

redovisar en negativ prognos beskriva vilka åtgärder som nämnden vidtar 

för att nå en budget i balans. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beräknas lämna ett överskott vid årets slut 

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

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-04-20, 1 sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Miljö- och byggnadsnämnden, 1 sida. 

Bilaga Prognos 2021-03-31, 1 sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-05-12 22 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 Dnr MBN/2019:48/00 

MBN § 52 

 

Delegationsordning för Miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhetsområde 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Anta delegationsordning för miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområde. 

 

Ärendebeskrivning 

De ändringar som införts i delegationsordningen är att byggnadsinspektör 

ges delegation för att utse kontrollansvarig samt att livsmedelsinspektör 

anges som delegat för ärenden enligt Livsmedelslagstiftningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-05-06, 1 sida. 

Delegationsordning för Miljö- och byggförvaltningen, 32 sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

MBN 191211 § 139, dnr MBN/2019:48/00. 
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 Dnr, se rapportlista 

MBN § 53 

 

Rapporter 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Lantmäteriet - underrättelser 

Underlag 

Lantmäteriet – underrättelser nr 8-10, 2021-03-11—2021-04-29, 1 sida. 

 

2. Miljöinspektörernas information om verksamheten  

Det finns ingen information från miljöinspektörerna om verksamheten till 

dagens sammanträde. 

 

3. Information om planärenden m.m. 

Ordföranden informerar från kommunstyrelsens allmänna utskott 2021-03-30: 

• Ombyggnad Djurmoskolan och förskolan i Dala-Floda 

• Utredningar – Djuråsskolan, Bäsna skola och Kyrkskolan 

• Demensboendet 

• Lokalbehovsanalys kommunhuset 

• Solgården – skadeorsaker 

• Lindberghallen – ventilation 

• E16 – sträckan Sifferbo – Djurås 

• Detaljplan Djurmo 1:11 – nya vägen 

• Översiktsplan 

• Stortäppa 

• Försäljning Sifferbo 

• E-tjänst kommunala jakträtter 

• Dagvattenanläggning Björbo 

• Nytt kartunderlag översiktsplanen 

• Gatubelysning i kommunen 
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Justerare      

      

      

      
 

 

  

• Trafiklösning i centrala Djurås 

• Handlingsplan allmänna lekplatser 

 

4. Information och diskussion om taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område 

Underlag 

Informations- och diskussionsunderlag - Ny miljötaxa, 19 sidor. 

Dnr: MBN/2021:27/40 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-03, 1 sida. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2021-05-12 25 
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 Dnr MBN/2018:57/00 

MBN § 54 

 

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 2021-28 till DB 2021-49. 

 

Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen (PBL): 

Beslut B2021-0071 till B2021-0140. 

 

Delegationsbeslut administrativa ärenden: 

----- 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-03, 1 sida. 

Redovisning av delegationsbeslut miljö, 2021-03-12—2021-04-29, 2 sidor. 

Redovisning av delegationsbeslut PBL, 2021-03-15—2021-05-02, 13 sidor. 

 

 


