
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-10 1 (21) 
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Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-14.45 
 
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, §§ 100-103, § 107, del av § 110 
Tomas Skymning, miljöinspektör, del av § 110 
Erica Arvidsson, ekonom, § 107, del av § 110 
 
 
 
Justering 
Justerare 
Olof Silverdahl (KD) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2021-11-16, kl.15.00 §§ 100-111 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________  
Tuula Lindroth 
 
Ordförande 
 
 ________________________________  
Tomas Fredén (S) 
 
Justerare 
 
 ________________________________  
Olof Silverdahl (KD) 
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnden  2021-11-10 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§§ 100-111 2021-11-17 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2021-12-09 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Tuula Lindroth 
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 Dnr MBN/B2021-0282/23 

MBN § 100 
 
Strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av fritidshus 
på fastigheten X 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap. §18b för 

rivning och nybyggnad av fritidshus på fastigheten X. 
2. Bevilja tomtplatsavgränsning enligt markering på situationsplanen som 

motsvarar det område som redan är hävdad tomtmark. 
 
Ärendebeskrivning 
X, X, X, ansöker om strandskyddsdispens för rivning av befintlig 
huvudbyggnad och nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten X. 
 
Fastigheten är idag bebyggd med en huvudbyggnad och fyra mindre 
byggnader. Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud för nya 
byggnader. 
 
Tomtplatsavgränsningen med har utformats med ett släpp på minst 10 meter till 
vattnet för att allmänhetens tillträde till stranden inte ska påverkas negativt. 
 
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, 

 
 
 
 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-10 4 

 
Justerare      
      
      
      

 

 
 

Motivering till beslut 
Skälet som angetts anses stämma. Fastigheten är bebyggd med en 
huvudbyggnad och fyra mindre byggnader, fastigheten får redan anses 
ianspråktagen. 
Den nya byggnadens placering är lik den befintliga byggnadens och är 
också av sådan karaktär att den inte inskränker allmänhetens möjligheter att 
nyttja stranden och konsekvenserna för växt- och djurlivet blir små. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-10-19, 2 sidor. 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Situationsplan 
Situationsplan med tomtplatsavgränsning 
Fasadritningar  
Översiktskarta  
Foton 
 
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 
(gäller inte för bryggor med högst 10 båtplatser). 
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 
X + besvärshänvisning 
Länsstyrelsen Dalarna 
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 Dnr MBN/B2021-0290/23 

MBN § 101 
 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X, X 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X, 

X. 
 
Ärendebeskrivning 
X ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av ett ca 75 m2 stort fritidshus på 
fastigheten X, X, vid sjön Bästen. Förhandsbesked beviljades 2019 men ingen 
bygglovsansökan inkom innan förhandsbeskedet slutade gälla. 
 
Förhandsbeskedet avser nybyggnation av ett fritidshus med en våning. 
Miljöavdelningen har hörts gällande VA lösning. Knappt halva fastigheten 
ligger inom strandskyddat område och en väg går genom fastigheten som 
avgränsar den strandskyddade delen av fastigheten från den del som tänkt 
bebyggas. 
 
Ärendets beredning 
Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 
Fastighetsgrannar har hörts, ingen erinran har inkommit. 
 
Bedömning 
Förhandsbeskedet bör kunna beviljas. 
 
Motivering till beslut 
Förhandsbesked bör kunna beviljas då ingen olägenhet bör påverka grannar 
och den del av fastigheten som tänkt bebyggas tydligt avgränsas från den 
strandskyddade delen genom väg. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-10-18, 2 sidor. 
Situationsplan  
Översiktlig karta 
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Lagrum 
Plan- och bygglagen - PBL (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 + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2021-0291/23 

MBN § 102 
 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X, X 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X, 

X. 
 
Ärendebeskrivning 
X ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Skogen 2:17, X, vid sjön Gimmen. 
 
Förhandsbeskedet avser nybyggnation av ett ca 40 m2 stort fritidshus med 
en våning. Miljöavdelningen har hörts gällande VA lösning. En del av 
fastigheten ligger inom strandskyddat område och den strandskyddade delen 
ligger ca 45 meter från den tänkta byggnaden. Det strandskyddade området 
får inte tas i anspråk. 
 
Ärendets beredning 
Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 
Fastighetsgrannar har hörts, ingen erinran har inkommit. 
 
Bedömning 
Förhandsbeskedet bör kunna beviljas. 
 
Motivering till beslut 
Förhandsbesked bör kunna beviljas då ingen olägenhet bör påverka grannar 
och den del av fastigheten som tänkt bebyggas håller bra avstånd från det 
strandskyddade området. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-10-18, 2 sidor. 
Situationsplan  
Översiktlig karta 
 
Lagrum 
Plan- och bygglagen - PBL (2014:900) 8 kap. 9 §, 2 kap. 5 § 
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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 + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2021-0286/23 

MBN § 103 
 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten X 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Delegera till handläggande byggnadsinspektör om att besluta i ärendet. 
2. Hemställa om planändring på detaljplan Himmelslätta Airpark 

d20070727 hos kommunstyrelsen. 
 
Motivering till beslut 
Detaljplan Himmelslätta Airpark d20070727 är restriktiv gällande utformningen av bostadsområdets 
byggnader och syftet är en strikt enhetlig bebyggelse. I dagsläget tillåts endast röda sadeltak och röda 
träfasader.  
Miljö- och byggnadsnämnden önskar att detaljplanen ändras. En mer varierad bebyggelse lämpar sig 
väl i ett sådant område och är nödvändig för områdets utveckling. Ett så pass nytt område bör tillåta en 
mer flexibel utformning med hänsyn till att det relativt nya bostadsområdet ligger så pass avskilt från 
äldre bebyggelse och inte i någon by.  
Miljö- och byggnadsnämndens önskan är att fler alternativ på fasadernas kulör samt takens 
konstruktion och kulör läggs till i planbestämmelserna. 
Önskemålet är att sadeltak och pulpettak tillåts i svart eller röd kulör och att fasader tillåts i trä med 
röd, vit, grå, träfärgad eller svart kulör. I grå ingår även järnvitriol och andra lasyrer med grå ton. 
I byarna och nya områden i anslutning till äldre bebyggelse bör 
utformningen vara restriktiv och anpassas väl till den befintliga bebyggelsen 
men på ett nytt område som inte direkt ligger i direkt närhet till någon 
känslig miljö bör en mer varierad bebyggelse tillåtas. 
 
Ärendebeskrivning 
X och X, X, X, har inkommit med ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och garage på fastigheten X. 
Nybyggnationen avser ett enbostadshus och garage med sadeltak i ett plan. 
Huvudbyggnadens area är 161,9 m2 och garagets area är 82,5 m2. Fasaden 
blir i trä målad i järnvitriol och taket blir i svarta betongpannor. 
Bygglovet avviker från gällande detaljplan på följande punkter: 
Fasadens kulör, ska enligt detaljplanen vara röd. 
Takets kulör, ska enligt detaljplanen vara röd. 
Avstånd till fastighetsgräns på 3 meter, ska enligt detaljplanen vara 4 meter 
men rågrannens medgivande har inlämnats. 
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Bygglovsansökan inkom 2021-08-19 och sökande blev 2021-08-24 
informerade om att sökt bygglov avvek från gällande detaljplan. Sökande 
inkom sedan med nya handlingar där pulpettaket hade bytts ut till ett 
sadeltak. Resterande avvikelser åtgärdades ej. 
 
Kommunal anslutning till VA. 
Ingen kontrollansvarig har föreslagits. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har granskats mot gällande detaljplan och remitterats till rågrannar. 
Ingen erinran har inkommit, men ett önskemål om att avståndet på 4 meter 
ska hållas. 
 
Bedömning 
Miljö- och byggförvaltningen har inte besökt platsen fysiskt. 
 
Området är relativt oexploaterat, endast 3 av 23 tomter för bostadsändamål 
har bebyggts. Två av de byggda husen är röda och ett vitt hus har av misstag 
beviljats. Avvikelse från plan har alltså inte beviljats i det ärendet.  
Sökt bygglov avviker från detaljplanen på tre punkter varav två påverkar 
byggnadens utseende avsevärt. Om avvikelserna beviljas skulle resultatet bli 
att planens syfte om en enhetlig bebyggelse går förlorat och avvikelserna 
bedöms inte vara små avvikelser. Bygglov bör därför inte beviljas. 
 
Förslag till beslut 
Liggande förslag till beslut i miljö- och byggnadsnämnden är att sökt 
bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten X 
beviljas ej. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tomas Fredén (S): Delegera till handläggande byggnadsinspektör om att 
besluta i ärendet, samt hemställa om planändring på detaljplan Himmelslätta 
Airpark d20070727 hos kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer liggande förslag mot sitt eget förslag och finner att miljö- 
och byggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-10-19, 2 sidor. 
Nybyggnadskarta 
Fasad- och sektionsritningar 
Sektionsritningar 
Planritning 
Medgivande rågranne 
 
Lagrum 
Plan- och bygglagen - PBL 2010:900 9 kap. 30-32 a §§ 
 
Protokollsutdrag 
X och X + besvärshänvisning 
Kommunstyrelsen  
 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-10 12 

 
Justerare      
      
      
      

 

 
 Dnr MBN/2021:13/00 

MBN § 104 
 
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, 2021-10-05—2021-11-05, 1 sida. 
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MBN § 105 
 
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, 2021-11-01, 1 sida. 
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 Dnr MBN2018:56/00 

MBN § 106 
 
Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Avsluta uppräknat uppdrag och därmed avföra det från miljö- och 

byggnadsnämndens ärendebalanslista. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggförvaltningen har gått igenom miljö- och byggnadsnämndens 
ärendebalanslista inför sammanträdet. 
Nedanstående uppdrag är slutfört och kan därmed avslutas: 
 

Datum / § / dnr Ärenderubrik 
MBN 201007 § 76 
MBN/B2020-207/23 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av en bastu 
och ett vindskydd på fastigheten X 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-11-02, 1 sida. 
Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2021-11-02, 5 sidor. 
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 Dnr MBN/2020:62/04 

MBN § 107 
 
Budgetuppföljningsprognos 2021-10-31 Miljö- och byggnadsnämnden  
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 

Budgetuppföljningsprognos 2021-10-31 Miljö- och byggnadsnämnden. 
2. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2021-10-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar en prognos för helåret som är 1 508 tkr 
bättre än budget. Detta är en förbättring med 293 tkr jämfört med föregående 
prognos. 
 
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, 2021-10-15, 1 sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2021-10-31 Miljö- och byggnadsnämnden, 1 sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
MBN 211006 § 92 
MBN 210623 § 67 
MBN 210512 § 51 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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 Dnr MBN/2021:46/40 

MBN § 108 
 
Miljöpris 2021 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Miljöpris 2021 tilldelas: 
 Biologisk mångfald Gagnef, med Ann-Sofie Jonsson som representant 

för gruppen, som får 10.000 kronor, 
med motiveringen, 

 ”Gagnefs kommuns miljöpris 2021 tilldelas gruppen ”Biologisk mångfald 
Gagnef” för deras arbete med att bevara biologisk mångfald genom att bekämpa 
invasiva arter.  

Med stort engagemang sprider de kunskap om biologisk mångfald och problemet 
med att invasiva arter tar över och konkurrerar ut andra arter. Genom 
Facebooksidan samordnas träffar då man rent konkret, tillsammans, tar bort 
invasiva arter, och då främst jättebalsamin. 

Biologisk mångfald Gagnef” är ett inspirerande exempel på hur man kan föra 
samman människor i arbetet för en bättre miljö, och det är ett mycket konkret 
exempel på arbete med både miljömässig och social hållbarhet.”. 

 
Ärendebeskrivning 
Det har kommit in en nominering samt ett förslag från miljö- och 
byggnadsnämnden till miljöpriset. 
 
Gagnefs kommuns miljöpris delas ut årligen. Inför 2021 års utdelning finns 
en nominering av en person som är engagerad i klimat- och miljöfrågor, 
samt ett förslag från miljö- och byggnadsnämnden som gäller gruppen 
”Biologisk mångfald Gagnef”. Nomineringen har skickats ut inför beslut, 
medan beskrivningen av Biologisk mångfald Gagnef sker i denna text. 
 
Facebookgruppen ”Biologisk mångfald Gagnef” bildades 22 juli 2020 och 
har drygt 200 medlemmar. Ann-Sofie Jonsson skapade gruppen, och hon 
och Rupert Tansley administrerar och modererar Facebooksidan. På sidan, 
som är offentlig, finns inlägg, foton och videor. 
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De beskriver sig själva så här: 
”Vi arbetar för att bevara den biologiska mångfalden i Gagnefs kommun 
genom att bekämpa invasiva arter. Det är roligt, socialt, inspirerande och 
väldigt bra motion! Man får vara ute i naturen tillsammans och njuta av  
frisk luft och våra vackra omgivningar. Här i gruppen kan vi tipsa och 
peppa varandra och sprida kunskap!” 
 
Gruppen är mycket aktiv och i somras genomfördes flera 
balsaminbekämpardagar. 
”Biologisk mångfald Gagnef” samverkar med kommunen i arbetet med att 
bekämpa invasiva arter. Rupert Tansley är med i gruppen men arbetar även 
på AME-enheten och är projektledare för ett lokalt naturvårdsprojekt som 
gäller invasiva arter. Fokus för kommunens arbete är främst åtgärder på 
kommunal mark medan Facebookgruppen jobbar brett med information och 
åtgärder på privat mark. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av miljöstipendiater/miljöpristagare 1992-2018, 6 sidor. 
Protokollsutdrag, Kf 050607 § 67, Regler för miljöstipendiet/miljöpris, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Biologisk mångfald Gagnef, representant Ann-Sofie Jonsson + brev 
Övrig sökande 
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 Dnr MBN/2021:36/00 

MBN § 109 
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 
2022 – ändring klockslag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Mötestiden för miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts 

sammanträdestider 2022 ändras från klockan 08.00 till klockan 13.00. 
 
Ärendebeskrivning 
Mötestiden för miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts 
sammanträdestider 2022 ändras från klockan 08.00 till klockan 13.00. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-11-01, 1 sida. 
Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-06 § 97, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
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 Dnr se rapportlista 

MBN § 110 
 
Rapporter 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
Rapporter 
 
1. Lantmäteriet - underrättelser 
Underlag 
Lantmäteriet – underrättelser nr 17-20, 2021-09-24 - 2021-10-29, 1 sida. 
 
2. Miljöinspektörernas information om verksamheten 

1. Del av miljö- och hälsoskyddsverksamheten 
 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Tomas Skymning informerar om: 
• Reningsverk 
• Enskilda avloppsanläggningar 
• Klagomålsärenden 
• Miljöolyckor 
 

3. Information om planärenden m.m. 
Ordföranden informerar från kommunstyrelsens allmänna utskott 2021-11-09: 
• Översiktsplan för Gagnefs kommun är ute på samråd, samrådsyttranden ska vara 

inkomna senast i december. 
• E16 – etapp 1 pågår, etapp 2 är på granskning, etapp 3 ny granskning 
• Möte med Trafikverket om säkerheten på vägarna i kommunen 
• Detaljplan Djurmo-Sifferbo pågår (småindustriområde) 
• Stortäppa fortskrider enligt plan 
• Markanvisningsavtal gällande flerbostadshus med två våningar bakom ICA 

i Dala-Floda 
• Tuppkammen i Gagnef – tomter med friliggande hus 
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• Digitalisering av detaljplaner 
• Lekplatser är under utveckling 
• Hastighetsbegränsningar i regionen ska ses över 
 
4. Utbildning plan- och bygglagen (PBL) - Kulturvärden 
Erbjudan till miljö- och byggnadsnämndens ledamöter om utbildning i PBL 
om kulturvärden torsdag 16 december kl. 12.30. Utbildningen pågår i cirka 
4 timmar. Lokal och anmälan om deltagande meddelas via e-post. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-11-01, 1 sida. 
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 Dnr MBN/2018:57/00 

MBN § 111 
 
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 2021–112 till 2021–128. 
 
Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen (PBL): 
Beslut DB 2021–326 till 2021–378. 
 
Delegationsbeslut administrativa ärenden: 
----- 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-11-02, 1 sida. 
Redovisning av delegationsbeslut miljö, 2021-09-23—2021-11-01, 2 sidor. 
Redovisning av delegationsbeslut PBL, 2021-09-23—2021-11-01, 4 sidor. 
 
 
 


