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

Organ Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnden  2021-09-01 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 70-82 2021-09-07 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2021-09-29 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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 Dnr MBN/B2021-0242/23 

MBN § 70 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på 
fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja sökt strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på 

fastigheten X. 

 

Ärendebeskrivning 

X ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på 

fastigheten X. Tomtplatsavgränsning har beslutats i tidigare beslut om 

strandskyddsdispens dnr B2013-0214 och tänkt gäststuga placeras inom 

tomtplatsavgränsningen. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen inte har besökt platsen fysiskt. 

 

Bedömning 

Strandskyddsdispens bör beviljas. Gäststugans placering anses vara inom 

etablerad hemfridszon och inom tidigare beviljad tomtplatsavgränsning.  

 

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. Gäststugans placering anses vara inom 

etablerad hemfridszon och inom tidigare beviljad tomtplatsavgränsning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen 2021-08-23, 2 sidor. 

Översiktlig karta 

Situationsplan 

 

Lagrum 

Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §. 
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Avgift 

Avgift tas ut med 3276 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa 

och 12 kap 8–11 §§ plan och bygglagen (PBL). 

Fakturan översändes separat. 

 

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. 

 

Protokollsutdrag 

X + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen Dalarna 
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 Dnr MBN/B2021-244/23 

MBN § 71 

 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

X. 

2. Bevilja tomtplatsavgränsning som utgörs av fastighetens yta. 

 

Ärendebeskrivning 

X och X, X, X, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett 1½ 

plans fritidshus om ca 100 m2 bruttoarea på fastigheten X. 

 

Fastigheten är idag bebyggd med ett antal komplementbyggnader. Tidigare 

stod där ett fritidshus som var i ett sådant dåligt skick att Räddningstjänsten 

eldade upp huset 2016. 

 

Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud för nya byggnader. 

 

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 några mindre 

komplementbyggnader, fastigheten får redan anses ianspråktagen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-08-19, 2 sidor. 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Situationsplan  
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Översiktskarta 

Plan- och 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 (PBL).  

Faktura för avgiften skickas separat. 

 

Protokollsutdrag 

Sökande + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen Dalarna 
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 Dnr MBN/B2021-0248/23 

MBN § 72 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Delegera till byggnadsinspektör att besluta i ärendet om förhandsbesked 

för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X. 

 

Ärendebeskrivning 

X ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med en våning 

utan inredd vind på fastigheten X. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

Fastighetsgrannar och miljöavdelningen ska höras. 

 

Bedömning 

Öppet för beslut. 

 

Motivering till beslut 

Beslutet föreslås delegeras till byggnadsinspektör eftersom remisstiden till 

rågrannar och miljökontoret inte hinner löpa ut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-08-24, 1 sida. 

Situationsplan 

Översiktlig karta 

 

Lagrum 

Plan- och bygglagen (PBL) 2014:900 8 kap. 9 §, 2 kap. 5 §. 

 

Upplysningar 

Förhandsbesked gäller i 2 år från beslutsdatum. Om inte bygglov söks inom 

den tiden upphör förhandsbeskedet att gälla.  
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Beviljat förhandsbesked innebär ingen rätt att påbörja något som helst 

byggnadsarbete. Fullständiga bygglovhandlingar ska inlämnas för prövning 

av slutligt bygglov. 

 

Protokollsutdrag 

X 
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 Dnr MBN/B2021-214/23 

MBN § 73 

 

Bygglov för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten X. 

2. Godkänna X som kontrollansvarig. 

3. Tekniskt samråd ska hållas. 

 

Motivering till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd får anses 

förenlig med översiktsplanens rekommendationer och uppfyller tillämpliga 

bestämmelser i plan- och bygglagen 2 och 8 kap. 

 

Ärendebeskrivning 

X och X ansöker om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten 

X. Huset är ett 1½ plans hus på ca 100 m2 bruttoarea. Huset kommer att ha en 

gjuten betongplatta med vattenburen golvvärme. Fasaden utförs i liggande 

träpanel i falurött och taket får röda betongpannor. Fastigheten är idag 

bebyggd med ett antal komplementbyggnader. Tidigare stod här ett fritidshus 

som var i ett sådant dåligt skick att Räddningstjänsten fick i uppdrag att elda 

upp huset 2016.  

 

Plan- och övriga förhållanden 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom 

sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten är belägen inom strandskyddat område. 
 

Ärendets beredning 

Grannar har getts tillfälle att yttra sig, ingen erinran har inkommit. 

Björka vägsamfällighet har gett sitt medgivande till bygglov. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-08-23, 2 sidor. 

Ansökan om bygglov, ankomstdaterad 2021-07-01 

Situationsplan, ankomstdaterad 2021-07-01 
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Plan- sektion- och fasadritningar, ankomstdaterade 2021-07-01 

Medgivande från Björka vägsamfällighet, ankomstdaterad 2021-07-01 

Översiktskarta, bifogad av handläggare 

 

Lagrum 

Plan- och bygglagen (PBL) 2014:900 9 kap. 31 § (förutsättningar för 

bygglov utanför detaljplan) 

 

Avgift 

Avgift tas ut med 14508 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa 

och 12 kap 8-11§§ plan- och bygglagen (PBL). 

Faktura för avgiften skickas separat. 

 

Protokollsutdrag 

Sökande + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2021-0243/23 

MBN § 74 

 

Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Delegera till byggnadsinspektör att besluta om bygglov för nybyggnad 

av fritidshus på fastigheten X. 

 

Ärendebeskrivning 

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

Bygglovet avser nybyggnation av ett fritidshus med en våning på 72 m2. 

Fasaden blir svart stående panel och taket blir svart plåt. Fastigheten är idag 

bebyggd med en mindre huvudbyggnad och ett förråd. 
 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har inte besökt platsen fysiskt. 

Fastighetsgrannar och miljöavdelningen ska höras. 
 

Bedömning 

Bygglovet bör kunna beviljas. 
 

Motivering till beslut 

Den tilltänkta bebyggelsen håller bra avstånd från övrig bebyggelse. Ingen 

skymd sikt eller annan olägenhet ska påverka närboende. Marken anses vara 

lämplig för bebyggelse.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-08-23, 1 sida. 

Situationsplan  

Planritning 

Fasadritningar 

Översiktlig karta 
 

Lagrum 

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

Protokollsutdrag 

X 
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 Dnr MBN/B2021-181/23 

MBN § 75 

 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Moje 12:11 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av flerbostadshus med tio lägenheter 

på fastigheten Moje 12:11. 

2. Godkänna X som kontrollansvarig. 

3. Tekniskt samråd ska hållas. 

 

Motivering till beslut 

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. Byggrätten för detaljplanen ligger på 900 m2 och totala byggarean i 

ansökan uppgår till 954 m2 vilket blir en avvikelse på 54 m2 det vill säga 5,7 

% av byggrätten som får ses som en liten avvikelse från detaljplanen.  

Detaljplanens genomförandetid gick ut 2006-12-31 och byggnation av fler 

bostäder på denna fastighet tillgodoser ett angeläget gemensamt behov. 

 

Hus nr 6 ligger närmare än 4,5 meter fastighetsgränsen mot X liksom att hus 

nr 10 ligger närmare än 4,5 meter fastighetsgränsen mot X stämmer, men 

däremot inte att det är en avvikelse, då det inte finns något bestämt avstånd i 

gällande detaljplan för placering av byggnad mot fastighetsgräns. 

 

Färgsättning på fasad, tak, hängrännor och stuprör med mera får anses 

stämma med den blandade färgsättningen som råder i området. 

 

Angående parkeringsplatser så har inte Gagnefs kommun någon 

parkeringsnorm vid nybyggnad av bostäder. I ansökan finns 14 parkeringar 

inritade varav 4 är gästparkeringar vilket ger ett parkeringstal på 1.04/bostad.  

 

Gällande ökat buller i området så ligger ju fastigheten inom detaljplan.  
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Ärendebeskrivning 

Acasa Bostad AB, Nytorgsgatan 23, 116 40 Stockholm, ansöker om 

bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med totalt 10 lägenheter på 

fastigheten Moje 12:11.  

 

Fastigheten Moje 12:11 ligger inom detaljplan för Mojevägen, Gagnefs 

Kyrkby som vann laga kraft 2001-12-05 och är enligt detaljplanen avsett för 

flerbostadshus med högst 2 våningar 12 lägenheter och en byggrätt på 900 

m2. Detaljplanen har inget givet avstånd för placering av byggnad mot 

fastighetsgräns. 

 

De två radhuslängorna i ett plan, inklusive förrådsbyggnaderna kommer att 

ha en total byggnadsarea på 954 m2 och innehåller 10 lägenheter med 3 rum 

och kök på ca 80 m2. Det är 14 parkeringsplatser inritade på 

nybyggnadskartan (markerade med P). Husen kommer att vara beklädda 

med stående träpanel i färgen järnvitriol, taken kommer att få grå/svarta 

betongpannor och gråa hängrännor och stuprör. 

 

Avvikelse 

Flerbostadshusen inklusive förråden kommer att få en total byggarea på 954 

m2.  Åtta av förråden kommer att hamna på prickad mark (se 

nybyggnadskartan) det vill säga enligt detaljplanen på mark som ej får 

bebyggas. Bebyggelse som avviker är totalt 54 m2. 

 

Totalt blir avvikelsen 5,7 % av den totala byggnads arean det vill säga av 

hus och förråd. 

 

Plan- och övriga förhållanden 

Fastigheten är belägen inom detaljplan för Mojevägen, Gagnefs kyrkby som 

vann laga kraft 2001-12-05. Genomförandetiden för detaljplanen gäller till 

och med 2006-12-31. Huvudsyftet med planen är att möjliggöra 

bostadsbyggnation i området, helt i överensstämmelse med av 

kommunfullmäktige antagen översiktsplan. 

  

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 

 

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

Gagnefs kommun och Gagnefsbostäder AB. 
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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, X och X.  

 

Deras erinran handlar bland annat om att:  

• Ansökan avviker från detaljplanen. 

• Fasaderna bör vara faluröda för att passa in i bebyggelsen. 

• Det finns för få gästparkeringar. 

• Ökad trafik på Mojevägen och ökat buller. 

• Värdet på intilliggande hus kommer att förändras till det negativa. 

• Hus nr. 6 ligger närmare än 4,5 meter till fastigheten X. 

• Hus nr. 10 ligger närmare än 4,5 meter till fastigheten X. 

• ”Det landskap som gjort att folk valt att flytta till och bo kvar i området 

förändras drastiskt. En förtätning av Gagnef utarmar charmen som 

Gagnef är känt för.” 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-06-23 § 60 att delegera till 

byggnadsinspektör att besluta i ärendet, men då många erinringar kommit in så 

vill byggnadsinspektören att miljö- och byggnadsnämndens beslutar i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-08-24, 4 sidor. 

Ansökan om bygglov, ankomstdaterad 2021-05-24 

Anmälan om kontrollansvarig, ankomstdaterad 2021-05-24 

Reviderad plan- och sektionsritning, ankomstdaterad 2021-06-14 

Reviderade fasadritning, ankomstdaterad 2021-06-14 

Illustrationer, ankomstdaterade 2021-06-14 

Reviderad nybyggnadskarta, ankomstdaterad 2021-06-14 

Översiktskarta, bifogad av handläggare  

Remissvar från Dala Vatten och Avfall AB, ankomstdaterad 2021-07-21 

Yttrande från Trafikverket, ankomstdaterat 2021-07-21 

Foton från platsbesök 2021-06-16 

Erinran från fastighetsägare till X, ankomstdaterad 2021-06-14 

Erinran från fastighetsägare till X, ankomstdaterad 2021-07-01 

Erinran från fastighetsägare till X, ankomstdaterad 2021-07-01 

Erinran från fastighetsägare till X, ankomstdaterad 2021-07-02 

Erinran från fastighetsägare till X, ankomstdaterad 2021-07-06 
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 Dnr MBN/ 2018:57/00 

Tidigare beslut 

MBN 210623 § 60 

 

Lagrum 

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

liten avvikelse). 

 

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 51246 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa 

och 12 kap 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL). 

Faktura för avgiften skickas separat. 

 

Protokollsutdrag 

Sökande + besvärshänvisning 

Grannar med erinran +besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/2021:13/00 

MBN§ 76 

 

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, 2021-06-19—2021-08-29, 1 sida. 
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MBN § 77 

 

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 

MBN 191211 §133 

MBN/B2018-000135) 

Ovårdad fastighet, X 

1. Fastighetsägarens önskan om 

förlängd tidplan avslås. 

. 

Länsstyrelsens beslut 

2021-05-24 

dnr: 403-1708-2020: 

Länsstyrelsen beslutar 

att upphäva miljö- och 

byggnadsnämndens 

beslut 2019-12-11 §133 

och återförvisa ärendet 

till nämnden för fortsatt 

handläggning 

(länsstyrelsen hänvisar 

till fel beslutsdatum 

MBN 2020-12-11)  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-08-25, 1 sida. 
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 Dnr MBN/2018:56/00 

MBN § 78 

 

Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har gått igenom miljö- och byggnadsnämndens 

ärendebalanslista inför sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-09-19, 1 sida. 

Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2021-08-19, 3 sidor. 
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 Dnr MBN/2021:27/40 

MBN § 79 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 

strålskyddslagen. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att anta Taxa för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken och strålskyddslagen. 

 

Motivering till beslut 

Den nuvarande taxan är från 2012 och har på flera punkter behov av 

uppdatering. För tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter stämmer 

till exempel inte verksamhetskoder med miljöprövningsförordningen 

(2013:251) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. SKR lanserade ny modell för taxa under 2018. Flertalet 

kommuner i länet har redan antagit ny taxa enligt modellen, i andra 

kommuner pågår arbetet. 

I SKR:s modell för ny behovsbaserad taxa ingår att efter ett år med den nya 

taxan följa upp resultatet och vid behov revidera. På det viset vill man 

säkerställa att schablontider i taxebilaga 1-2 stämmer med verklig tidsåtgång 

och behov. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som har att visa att 

verksamheten inte medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska 

ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Principen ingår i 

Rio-dokumentet (Polluter Pays Principle) och i EU:s Rom-fördrag. 

Riksdagen har med detta som grund haft som utgångspunkt att 

myndigheternas verksamhet enligt miljöbalken som huvudprincip ska vara 

avgiftsfinansierad.  

 

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § 

kommunallagen, som har följande lydelse: 

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som 

de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att 

tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan  
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författning”. Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela 

den kommunallagsreglerade sektorn. Det enda kravet är att kommunen 

tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. 

 

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet finns i 

miljöbalken i 27 kap. 1 § första stycket: ”Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för 

myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt denna balk eller 

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning 

och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom denna balks 

tillämpningsområde. Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om 

sådana avgifter när det gäller en kommunal myndighets verksamhet”.  

 

Handläggningskostnaden är uträknad utifrån SKR:s mall till 980 kr per 

timme. Nuvarande timtaxor i kommunen är 865 kr för miljö, 934 kr för 

bygg och 1060 kr för livsmedelskontroll. För livsmedelskontroll ingår även 

restid i timtaxan. Timtaxan 2021 för miljöområdet i länet ligger i spannet 

725 - 1162 kr med ett genomsnitt på 1003 kr. Grannkommunerna ligger i 

spannet 950 - 1100 kr. 

 

Förslaget till ny taxa kommer innebära förändringar för de verksamheter 

som vi har tillsyn över. För de flesta blir det dock inte några stora 

förändringar. Störst blir skillnaden för kommunen som verksamhetsutövare 

för skolor och förskolor, på grund av att de kommer att årsdebiteras och få 

ökad tillsyn då de är anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. 

 

Det bedöms inte bli någon stor förändring när det gäller miljö- och 

byggnadsnämndens intäkter för verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-08-10, 2 sidor. 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen i 

Gagnefs kommun, 41 sidor. 

 

Underlag 

Arbetsprocess och underlag från SKR 

https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxamiljo/tafram

dintaxa.26883.html 

Tillsynsplan 2020-2022 MBN § 19/2020 
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Lagrum 

2 kap. 5-6 §§ kommunallagen (2017:725) 

27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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 Dnr MBN/2020:23/00 

MBN § 80 

 

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

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Översända redovisningen till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 31-32 ska nämnden redovisa 

de motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. 

 

I dagsläget har nämnden inga motioner och medborgarförslag som inte 

besvarats inom ett år. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-08-26, 1 sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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 Dnr, se rapportlista 

MBN § 81 

 

Rapporter 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

1. Lantmäteriet - underrättelser 

Underlag 

Lantmäteriet – underrättelser nr 13-15, 2021-06-14 - 2021-08-19, 1 sida. 

 

2. Miljöinspektörernas information om verksamheten 

1. Del av miljö- och hälsoskyddsverksamheten 

Ärendebeskrivning 

Miljöinspektören informerar om värmepumpar, kemikalier, avfall, 

strandbad, strålningsmätning och hygienisk verksamhet. 

3. Information om planärenden m.m. 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden informerar från kommunstyrelsens allmänna utskott 2021-08-24: 

• Översiktsplanen – en sammanställning har skickats till SVECO för 

miljöbedömning, miljöbedömningen ska återkomma i september, efter 

det går översiktsplanen ut på samråd. 

• LIS-planen har bearbetats och granskats, därefter ska den samordnas med 

Översiktsplanen. 

• Länstransportplan 

• Utbyggnaden av E16 Djurås-Mora och Djurås-Malung 

• Projektet detaljplan Djurmo 

• Stortäppa – byggstart augusti-september 2021 

• Kommunhuset – arbetet pågår 

4. Länsstyrelsens beslut om ovårdad fastighet 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten X, ovårdad fastighet, byggnadsinspektör Mikael Ginstrup informerar om att 

länsstyrelsen har upphävt miljö- och byggnadsnämndens beslut 
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2019-12-11 § 133 och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning 

(länsstyrelsen har hänvisat till fel beslutsdatum i sitt beslut - 2020-12-11). Ärenden 

kommer att behandlas på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i oktober. 

Underlag 

Länsstyrelsen Dalarnas Läns beslut 2021-05-24, dnr 403-1708-2020, 5 sidor. 

Dnr: MBN/B2018-000135 

 

5. Saneringsärende på fastigheten X 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggchefen informerar om ett saneringsärende på fastigheten X. 

Ärendet kommer eventuellt upp för beslut på miljö- och byggnadsnämndens 

sammanträde i oktober. 

6. Bygglovsärende enbostadshus i Bäsna 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsinspektör Hampus Åkerman informerar att det inkommit ett bygglov gällande ett 

enbostadshus i Bäsna, ärendet kommer att beslutas på delegation av byggnadsinspektören, men 

byggnadsinspektören vill ha råd av nämndens ledamöter vilken färgsättning det bör vara på fasaden, 

samt vilken tak huset bör ha, det på grund av att sökande vill ha en avvikande färg och tak mot för vad 

husen har i den närmaste omgivningen. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-08-25, 1 sida. 
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 Dnr MBN/ 2018:57/00 

MBN § 82 

 

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 2021-70 till 2021-95. 

 

Delegationsbeslut enligt plan- och bygglagen (PBL): 

Beslut B2021-207 till B2021-284. 

 

Delegationsbeslut administrativa ärenden: 

----- 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-09-19, 1 sida. 

Redovisning av delegationsbeslut miljö, 2021-06-11—2021-08-18, 2 sidor. 

Redovisning av delegationsbeslut PBL, 2021-06-12—2021-08-18, 6 sidor. 


