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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare      
      
      
      

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-15.45, ajournering kl. 15.19-15.22 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Tomas Fredén (S) ordförande 
Jonas Hellsten (C) 
Ola Hebert (C) 
Jan Wallin (M) 
Curt Svärd (KOSA) 
Olof Silverdahl (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Thomas Gruhs (S), tjänstgörande för Ingegerd Hägg (S) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Börje Lindvall (C) 
Göran Westling (KOSA) 
Björn Kruse (L) 
 
Tjänstemän 
Pia Söderström, miljö- och byggchef 
Hampus Åkerman, byggnadsinspektör, §§ 11-22, del av § 23 
Mikael Ginstrup, byggnadsinspektör, §§ 11-22, del av § 23 
Petra Estéen, bygglovshandläggare 
Tomas Skymning, miljöinspektör, §§ 13, 19, 22-23 
Sofia Nyberg, miljöinspektör, §§ 11-12, 14-22 
Erica Arvidsson, ekonom, §§ 18-19, 22, del av § 23 
 
 
 
Justering 
Justerare 
Olof Silverdahl (KD) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-03-29, kl. 15.00 §§ 11-24 
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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  2022-03-23 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§§ 11-24 2022-03-30 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-04-21 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Tuula Lindroth 
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 Dnr MBN/B2021-0346/23 

MBN § 11 
 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 
på fastigheten X 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 

fastigheten X. 
 
Ärendebeskrivning 
Dödsboet efter X ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage på fastigheten X. 
 
Förhandsbeskedet avser nybyggnation av ett enbostadshus med två våningar 
samt garage. Fastigheten är 1525 m2 och styckades av 1955 för ändamålet 
att bebyggas med permanentbostad. Lågriskområde gällande radon och 
kommunal anslutning till VA där ledningarna går utmed Bygattu. 
 
Ärendets beredning 
Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 
Fastighetsgrannar, Dala vatten och avfall, miljöinspektör, LRF och 
vägföreningen har hörts, ingen erinran har inkommit. 
Enligt miljöbalken 4 §, 3 kap, ska kommunen ska föra ett resonemang i tre 
steg när jordbruksmark är aktuell för förändrad markanvändning: 
 

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd? – Jordbruksmarken är 
brukningsvärd. 

 
2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt 

samhällsintresse? - I dagsläget finns ett fåtal planlagda tomter i 
Gagnefs kommun för bostadsändamål. Miljö- och byggnadsnämnden 
anser att det är ett väsentligt samhällsintresse att skapa möjligheter 
för nybyggnationer genom förtätning. 

 
3. Varför är förutsättningarna att annan mark tas i anspråk inte 

tillfredställande? - Enligt resonemanget på punkt två finns i 
dagsläget ett fåtal planlagda tomter i Gagnefs kommun för 
bostadsändamål. Ytterst få obebyggda planlagda tomter för 
bostadsändamål finns i Sifferbo. 
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Bedömning 
Förhandsbeskedet 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, 2022-02-25, 2 sidor. 
Situationsplan  
Översiktlig karta 
 
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 
Dödsboet efter X 
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 Dnr MBN/B2022-000017/23 

MBN § 12 
 
Bygglov för ansökan om bygglov, tillbyggnad av industribyggnad 
på fastigheten Myrholen 1:53 (industriområdet 9) 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bygglov beviljas för tillbyggnad av industribyggnad samt byte av tak 

på intilliggande befintlig byggnad på fastigheten Myrholen 1:53. 
2. Rivningslov för rivning av del av industribyggnad på fastigheten 

Myrholen 1:53. 
3. Godkänna X som kontrollansvarig. 
4. Tekniskt samråd ska hållas. 
 
Motivering till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 
tillämpliga bestämmelser i plan- och bygglagen 2 och 8 kap. Sammantaget 
bedöms kraven enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 § uppfyllda och 
bygglov bör därför beviljas. 
 
Ärendebeskrivning 
Bernth och Ingemar Eriksson Aktiebolag, Industriområdet 9, 785 42 
Mockfjärd ansöker om bygglov för tillbyggnad om 1368 m2 av en 
industribyggnad, byte av tak på intilliggande byggnad samt rivningslov för 
rivning av del av industribyggnad på fastigheten Myrholen 1:53.  
 
Fastigheten är belägen inom detaljplan för Mockfjärds industriområde, 
västra delen som vann laga kraft 2002-02-22. Genomförandetiden för 
detaljplanen gäller till och med 2007-06-30. Huvudsyftet med planen är att 
ändra det före detta storindustriområdet till kontor, samlingslokaler, 
småindustri och även tyngre industriverksamhet samt att minimera 
miljöstörningarna till omgivningen.  
 
Upplysning 
Efter genomgång av inlämnade handlingar har miljö- och 
byggnadsnämnden bedömt att tekniskt samråd ska ske i detta ärende. Vid 
tekniskt samråd går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och 
organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt 
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Avgift 
Avgift tas ut med 13 082 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa 
och 12 kap 8–11 § § PBL. 
 
Faktura för avgiften skickas separat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen 2022-03-11, 2 sidor. 
Ansökan om bygglov, ankomstdaterad 2022-01-28 
Anmälan om kontrollansvarig, ankomstdaterad 2022-01-28 
Situationsplan, ankomstdaterad 2022-01-28 
Planritning, ankomstdaterad 2022-01-28 
Sektionsritning, ankomstdaterad 2022-01-28 
Fasadritning mot sydväst, ankomstdaterad 2022-01-28 
Fasadritning mot sydost, ankomstdaterad 2022-01-28 
Översiktskarta, bifogad av handläggare  
 
Lagrum 
Plan- och bygglagen 2014:900 9 kap. 30 § (Planenligt bygglov) 
Plan- och bygglagen 2014:900 9 kap 34 § (Rivningslov) 
 
Protokollsutdrag 
Sökande + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2021-000345/23 

MBN § 13 
 
Bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten Solsheden 
1:3 (Adelborgsvägen 9) 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Återremittera ärendet för fortsatt beredning. 
 
Motivering till beslut 
Återremittera ärendet för fortsatt beredning. Det måste utredas om det krävs 
en detaljplan, samt att trafikfrågan bör vara löst innan miljö- och 
byggnadsnämnden kan behandla ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 
Englahus Fastighet AB, C/o X, X, 791 32 Falun, ansöker om bygglov för 
nybyggnad av en förskolebyggnad på 260 m2 byggarea på fastigheten 
Solsheden 1:3. På fastigheten Solsheden 1:3 finns idag en förskolebyggnad 
med ett tidsbegränsat bygglov som sträcker sig fram till 2024-06-19. I och 
med denna nybyggnad så utökas förskolans avdelningar från två till fyra 
avdelningar. Då vägen är för smal för två bilar att mötas på så har sökande 
för avsikt att bredda vägen på sträckan mellan förskolan och Tallbacksvägen 
(se inskickad situationsplan med inritad vägbreddning). 
 
Plan- och övriga förhållanden 
Fastigheten är 16 041 m2 och är bebyggd med en byggnad som det idag 
bedrivs förskoleverksamhet i. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt  
område men inom sammanhållen bebyggelse och inom området för övriga 
kulturvårdsintressen. 
 
Enligt översiktsplanen ligger fastigheten inom ett område markerat som 
service där enstaka kompletteringar och förtätningar lämplighetsprövas utan 
detaljplan. 
 
Ärendets beredning och kommunicering 
Dala Vatten och Avfall AB har getts tillfälle att yttra sig. 
Yttrande har inkommit 2022-02-15. 
 
Dala Energi AB har getts tillfälle att yttra sig.  
Yttrande har inkommit 2022-01-27. 
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Miljö- och hälsoskyddsinspektör på förvaltningen har getts möjlighet att 
yttra sig, yttrandet har inkommit 2022-01-31. 
 
Vägföreningen har getts tillfälle att yttra sig. 
Yttrande har inkommit 2022-03-08 som bland annat handlar om att de anser 
att det behövs en åtgärdsplan för trafiksituationen innan bygglov ges samt 
förstärkning av vägen. 
 
Berörda grannar har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig. 
 
En gemensam erinran har inkommit från fastighetsägare till: X, X, X, X och 
X, X, X, X, X och X. 
 
Erinran handlar om:  

1. Väsentligt försämrad trafiksituation 
2. Negativ inverkan på omgivningen 
     a) Naturområde 
     b) Kulturområde 
3. Betydande olägenhet för boende i området och allmänheten 
4. Ansökan om bygglov ska ogillas eftersom åtgärden förutsätter att 

området detaljplaneras. 
 
Erinran från fastighetsägare till X som handlar om bland annat 
trafiksituationen som behöver en bättre lösning då bygglovet inte är 
tidsbegränsat. 
 
Erinran från fastighetsägare till X som påtalar att situationsplanen som 
sökande skickat in inte stämmer med verkligheten. 
 
Erinran från fastighetsägare till X som påtalar att trafiksituationen 
fortfarande inte är löst och att byggnaden inte passar in i den 
kulturhistoriska miljön. 
 
Kompletterande remissvar från fastighetsägare till X.  
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Avgift 
Avgift tas ut med 5600 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa 
och 12 kap 8–11 § § PBL.  
Faktura för avgiften skickas separat. 
 
Förslag till beslut 
Ej bevilja bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten Solsheden 1:3. 
 
Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 15.19-15.22. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tomas Fredén (S): Återremittera ärendet för fortsatt beredning. Det måste 
utredas om det krävs en detaljplan, samt att trafikfrågan bör vara löst innan 
miljö- och byggnadsnämnden kan behandla ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget förslag om återremiss mot avslag och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2022-03-11, 3 sidor. 
Ansökan om bygglov, ankomstdaterad 2021-12-21 
Anmälan om kontrollansvarig, ankomstdaterad 2021-12-21 
Reviderad Planritning, ankomstdaterad 2022-01-20 
Fasadritning söder och väster, ankomstdaterad 2021-12-21 
Fasadritning Norr och öster, ankomstdaterad 2021-12-21 
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Energiberäkning, ankomstdaterad 2021-12-21  
Situationsplan, ankomstdaterad 2021-12-21 
Markplaneringsritning, ankomstdaterad 2022-01-20 
Översiktskarta, bifogad av handläggare 
Remissvar från vägföreningen, ankomstdaterad 2022-03-08 
Remissvar från Dala vatten och Avfall AB, ankomstdaterad 2022-02-15 
Remissvar från Dala Energi AB, ankomstdaterad 2022-01-26 
Foton från platsbesök 2022-02-25 
Gemensam erinran från fastighetsägare till X, X, X, X och X, X, X, X, X 
och X ankomstdaterad 2022-02-14. 
Erinran från fastighetsägare till X, ankomstdaterad 2022-02-14. 
Erinran från fastighetsägare till X, ankomstdaterad 2022-02-11. 
Erinran från fastighetsägare till X, ankomstdaterad 2022-02-15. 
Kompletterande remissvar från fastighetsägare till X, ankomstdaterad 
2022-01-27. 
 
Lagrum 
Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 2 kap. 6 § punkt 6. 
Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 9 kap. 30-32 a §§. 
 
Protokollsutdrag 
Sökande + besvärshänvisning 
Grannar med erinran + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2022-000009/23 

MBN § 14 
 
Bygglov för ansökan om bygglov, nybyggnad av flerbostadshus 
på fastigheten X (X) 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten X. 
2. Godkänna X som kontrollansvarig. 
3. Tekniskt samråd ska hållas. 
 
Motivering till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd får anses 
förenlig med den gällande översiktsplanens rekommendationer om 
förtätning och uppfyller tillämpliga bestämmelser i plan- och bygglagen 2 
och 8 kap. Sammantaget bedöms kraven enligt plan- och bygglagen 9 kap 
31 § uppfyllda och bygglov bör därför beviljas. 
 
Ärendebeskrivning 
X, X, 785 62 Djurmo, ansöker om bygglov för nybyggnad av ett 
flerbostadshus på fastigheten X.  
Byggnaden får två våningar med två lägenheter på varje plan och en 
byggarea på 185 m2. Entréplan får lägenheter med tre rum och kök och övre 
plan en lägenhet med fyra rum och kök och en lägenhet med ett rum och 
kök. Fasaden kläs med stående träpanel i Faluröd kulör med vita knutar och 
fönsterfoder. Taket blir falsad plåt i mattsvart kulör. 
 
Plan- och övriga förhållanden 
Fastigheten är 1484 m2 och är bebyggd med ett enbostadshus och belägen 
utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse och 
inom området för övriga kulturvårdsintressen. 
Enligt översiktsplanen ligger fastigheten inom ett område för bostäder där 
kompletteringar och förtätningar lämplighetsprövas utan detaljplan. 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggande ska tillämpas i detta 
ärende om bygglov då fastigheten ligger utanför område med detaljplan. 
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Ärendets beredning 
Trafikverket har getts tillfälle att yttra sig.  
Yttrande har inkommit 2022-02-17. 
Räddningstjänsten har getts tillfälle att yttra sig.  
Yttrande har inkommit 2022-02-21. 
 
Dala Vatten Och Avfall AB har getts tillfälle att yttra sig. 
Yttrande har inkommit 2022-03-08. 
 
Dala Energi AB har getts tillfälle att yttra sig.  
Ingen erinran. 
 
Berörda grannar har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig.  
Erinran har inkommit från fastighetsägare till: X och X. 
 
Erinran från X handlar bland annat om:  
• Det får en negativ inverkan på bymiljön och natur och onödigt trångt 

mellan byggnader. Dålig placering, känns för trångt mot närliggande 
fastigheter. 

 
Erinran från X handlar bland annat om: 
• Oro för påverkan på uthus på egen tomt. 
• Oro för påverkan på lokalt djurliv. 
• Oro för höjt vattenstånd. 
 
Upplysning 
Efter genomgång av inlämnade handlingar har miljö- och 
byggnadsnämnden bedömt att tekniskt samråd ska ske i detta ärende. 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 35 369 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa 
och 12 kap 8–11 § § PBL.  
 
Faktura för avgiften skickas separat. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen 2022-03-11, 3 sidor. 
Ansökan om bygglov, ankomstdaterad 2022-01-20 
Anmälan om kontrollansvarig, ankomstdaterad 2022-01-20 
Plan-, fasad- och sektionsritning, ankomstdaterad 2022-01-20 
Situationsplan, ankomstdaterad 2022-01-20 
Situationsplan med parkeringsytor, ankomstdaterad 2022-01-20 
Översiktskarta, bifogad av handläggare 
Foton från platsbesök  
Yttrande från Trafikverket, ankomstdaterat 2022-02-17 
Yttrande från Räddningstjänsten, ankomstdaterad 2022-02-21 
Remissvar från Dala vatten och Avfall AB, 2022-03-08 
Erinran från fastighetsägare till X, ankomstdaterad 2022-03-01 
Erinran från fastighetsägare till X, ankomstdaterad 2022-03-04 
 
Lagrum 
Plan- och bygglagen 2014:900 9 kap. 31 § (Beslut om bygglov utanför 
detaljplan). 
 
Protokollsutdrag 
Sökande + besvärshänvisning 
Grannar med erinran + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/2022:13 

MBN § 15 
 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefens rapport från miljö- och byggförvaltningens verksamhet, 
innehållande: 
• Miljö- och livsmedel 
• Bygg 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2022-02-05—2022-03-18, 1 sida. 
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MBN § 16 
 
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, 2022-03-14, 1 sida. 
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 Dnr MBN/2018:56 

MBN § 17 
 
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, 2022-03-14, 1 sida. 
Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2022-03-14, 4 sidor. 
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 Dnr MBN/2022:11/04 

MBN§ 18 
 
Verksamhetsberättelse 2021 Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Godkänna verksamhetsberättelse 2021 miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett resultat för 2021 som är 1763 tkr 
bättre än budget. Överskottet förklaras till störst del med att intäkter för 
bygglov har varit högre än budgeterat och att lönekostnaderna för 
verksamheten miljö- och livsmedel har varit lägre då verksamheten inte har 
varit bemannad fullt ut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-21, 1 sida. 
Verksamhetsberättelse 2021 Miljö- och byggnadsnämnden, 6 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
 
 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-23 18 

 
Justerare      
      
      
      

 

 
 Dnr MBN/2022:17/04 

MBN § 19 
 
Budget 2023 - behovsbeskrivning miljö- och byggnadsnämnden 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Fastställa ” Behovsbeskrivning 2023 för miljö- och byggförvaltningen” 

samt översända den till budgetberedningen utan eget ställningstagande. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till behovsbeskrivning inför budget 2023 har tagits fram av miljö- 
och byggchef och stämts av med medarbetarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2022-03-10, 1 sida. 
Behovsbeskrivning 2023 för Miljö- och byggnadsnämnden, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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 Dnr MBN/2020:23/00 

MBN § 20 
 
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, 2022-03-18, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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 Dnr MBN/2022:18/00 

MBN § 21 
 
Yttrande angående granskning av tillgänglighet, service och bemötande 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Ställa sig bakom och sända yttrandet till revisionen. 
 
Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Gagnefs kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat 
kommunens arbete med tillgänglighet, service och bemötande. Kommunens 
revisorer önskar att kommunstyrelsen, samtliga nämnder samt 
Gagnefsbostäder AB lämnar yttranden med redovisning av åtgärder baserat 
på de rekommendationer som lämnats i rapporten. 
 
KPMG rekommenderar nämnderna att säkerställa att det finns en tydlig 
styrning och tillräckliga mätmetoder för att bedöma om det genomförs ett 
tillräckligt arbete för att bidra till målet att kommunen ska vara öppen, 
tillgänglig och jämlik. 
 
Bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att styrningen, t ex riktlinjer, bör tas 
fram centralt för hela kommunorganisation. Förvaltningen bör utreda 
lämpliga mätmetoder för sitt område och samordna dessa med centrala 
mätningar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2022-03-18, 1 sida. 
Granskning av kommunens arbete med tillgänglighet, service och bemötande. 
Rapport från KPMG 2022-02-24, 19 sidor. 
 
 
Protokollsutdrag 
Kommunrevisionen 
KPMG 
Kommunfullmäktige, rapport 
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 Dnr MBN/2022:1/40 

MBN § 22 
 
Tillsynsplan 2022-2024 för miljö- och hälsoskyddsverksamheten 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Anta Tillsynsplan 2022-2024 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, 2022-03-10, 1 sida. 
Tillsynsplan 2022 - 2024 för miljö- och hälsoskyddsverksamheten inklusive 
behovsutredning, 16 sidor. 
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 Dnr se rapportlista 

MBN § 23 
 
Rapporter 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
Rapporter 
 
1. Lantmäteriet - underrättelser 
Underlag 
Lantmäteriet – underrättelser, 2022-03-14, 1 sida. 
Dnr: MBN/2022:7 
 
2. Miljöinspektörernas information om verksamheten 

1. Naturvårdsarbetet 
Naturvårdsuppgifter miljö- och byggchef: 
• Reservatsförvaltning 
• Verkställande ledamot i Naturvårdsfonden 
• Naturvårdsprojekt 
• Sakkunnig 
• Övrigt 

 
3. Information om planärenden m.m. 
Ärendebeskrivning 
Det finns ingen information om planärenden m.m från ordföranden till dagens 
sammanträde. 
 
4. Information om vatten- och spillvatten i Sandvika, Dala-Floda 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Tomas Skymning informerar om vatten- 
och spillvatten i Sandvika i Dala-Floda. 
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Underlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2022-03-01, Information 
om vatten- och spillvatten i Sandvika, Dala-Floda, 2 sidor. 
 
Dnr: MBN/2022-100 (Ecos) 
 
5. Ny medarbetare miljö- och byggförvaltningen 
Ärendebeskrivning 
Ordföranden hälsar Petra Estéen välkommen som ny bygglovshandläggare 
på miljö- och byggförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-14, 1 sida. 
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 Dnr MBN/2018:57 

MBN § 24 
 
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 2022-9 till 2022-31. 
 
Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen (PBL): 
Beslut DB 2022–15 till 2022-44. 
 
Delegationsbeslut administrativa ärenden: 
----- 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-14, 1 sida. 
Redovisning av delegationsbeslut miljö, 2022-01-28—2022-03-10, tre sidor. 
Redovisning av delegationsbeslut PBL, 2022-01-28—2022-03-10, 4 sidor. 
 


