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Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-15.20 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Ola Hebert (C) ordförande 
Ingegerd Hägg (S) 
Jan Wallin (M) 
Curt Svärd (KOSA) 
Olof Silverdahl (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Thomas Gruhs (S), tjänstgörande för Tomas Fredén (S) 
Börje Lindvall (C), tjänstgörande för Jonas Hellsten (C) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Göran Westling (KOSA) 
 
Tjänstemän 
Pia Söderström, miljö- och byggchef 
Tomas Skymning, miljöinspektör, del av § 37 
Mikael Ginstrup, byggnadsinspektör, §§ 27-31, § 34, del av § 37, § 38 
Hampus Åkerman, byggnadsinspektör, §§ 27-31, § 34, del av § 37, § 38 
Kia Visén, samhällsplanerare, del av § 37 
 
 
 
Justering 
Justerare 
Olof Silverdahl (KD) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-05-17, kl. 15.00 §§ 27-38 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Tuula Lindroth  
 
Ordförande 
 
 ________________________________  
Ola Hebert (C) 
 
Justerare 
 
 ________________________________  
Olof Silverdahl (KD) 
 
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnden  2022-05-11 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§§ 27-38 2022-05-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-06-09 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Tuula Lindroth 
 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-05-11 3 

 
Justerare      
      
      
      

 

 
 Dnr MBN/B2022-0054 

MBN § 27 
 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus på 
fastigheten X 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Avslå strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap. §18b för 

nybyggnad av bostadshus på fastigheten X 
 
Ärendebeskrivning 
X har ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett bostadshus på 
fastigheten X. 
Fastigheten är idag helt obebyggd och består till stor del av skog. 
Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud för nya byggnader. 
 
Ärendets beredning 
Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 
 
Bedömning 
Efter granskning av kommunens kartmaterial och platsbesök bedöms 
fastigheten till stor del vara skogsmark som helt saknar byggnader. 
Fastigheten bedöms inte ha förutsättningarna att bebyggas inom det 
strandskyddade området då skäl till dispens helt saknas. Sökande har 
informerats om handläggarens bedömning och förslag till beslut via 
telefonsamtal men vill ändå gå vidare med ärendet.  
Strandskyddsdispens bör avslås. 
 
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. 

 
3. Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet     

kan inte tillgodoses utanför området. 
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Motivering till beslut 
Skälen som angetts anses inte stämma. Fastigheten är inte ianspråktagen och 
ett bostadshus måste inte för sin funktion ligga vid vattnet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2022-05-03, 2 sidor. 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Situationsplan 
Översiktskarta 
Foto 
 
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 avslag ska tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp och är därmed 3392 kronor (i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
Fakturan översändes separat. 
 
Protokollsutdrag 
X + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2021-000118 

MBN § 28 
 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Mossel 4:11 (Igelviken 10) 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § för 

nybyggnad av fritidshus på fastigheten Mossel 4:11. 
2. Bevilja tomtplatsavgränsning enligt röd markering på situationsplanen 

som motsvarar det område som redan är hävdad tomtmark ca 1000 m2. 
 
Motivering till beslut 
De särskilda skäl som sökande angett enligt 7 kap. 18 § miljöbalken anses 
stämma. Fastigheten är idag bebyggd med några mindre 
komplementbyggnader. Huvudbyggnaden totalförstördes i en brand för 1½ 
år sedan och den tilltänkta nya byggnaden är i huvudsak en likadan 
byggnad. 
 
Ärendebeskrivning 
Helob Bygg AB ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett 
fritidshus på fastigheten Mossel 4:11. 
Fastigheten är idag bebyggd med några mindre komplementbyggnader. 
Strandskydd råder och därmed byggnadsförbud för nya byggnader. 
 
Särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 miljöbalken 
Sökanden har angett som särskilt skäl för dispens från strandskyddet, enligt 
7 kap. 18 § miljöbalken, att: 
 

1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. 

 
Ärendets beredning 
Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen (se bifogade foton). 
 
Bedömning 
Strandskyddsdispens bör kunna beviljas. 
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Upplysning 
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 utom etablerad tomtplats är 6084 kronor (i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
Faktura för avgiften skickas separat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen 2022-04-29, 2 sidor. 
Ansökan om strandskyddsdispens daterad, 2021-04-16 
Situationsplan daterad, 2021-04-16 
Situationsplan med tomtplatsavgränsning, bifogad 2022-04-29 
Översiktskartor bifogade, 2022-04-29 
Foton, bifogade 2022-04-29 
 
Lagrum 
Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §. 
 
Protokollsutdrag 
Sökande, fastighetsägare + besvärshänvisning 
Länsstyrelsen Dalarna 
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 Dnr MBN/B2022-0055/23 

MBN § 29 
 
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten X 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Delegera till byggnadsinspektör att besluta i ärendet om förhandsbesked 

för nybyggnad av bostadshus på fastigheten X. 
 
Ärendebeskrivning 
X har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på 
fastigheten X. 
 
Förhandsbeskedet avser nybyggnation av ett bostadshus med en våning utan 
inredd vind. Fastigheten är 44100 m2 och större delen av fastigheten ligger 
inom strandskyddat område. Förslag till beslut för sökt strandskyddsdispens är 
avslag. Fastigheten ligger inom område som vid maximalt dammbrott blir 
översvämmat och vid hundraårsflödet översvämmas delar av fastigheten, bland 
annat vägen. Fastigheten ligger inom område som i översiktsplanen utpekats 
som bevarandeområde för natur och friluftsliv. Lågriskområde gällande radon 
och egen anläggning för VA. 
 
Ärendets beredning 
Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 
Fastighetsgrannar har hörts, sista svarsdatum är 2022-05-23. 
 
Bedömning 
Förhandsbeskedet bör avslås. 
 
Motivering till beslut 
Den tilltänkta bebyggelsen håller bra avstånd från övrig bebyggelse. Ingen 
skymd sikt eller annan olägenhet ska påverka närboende, att beviljad 
strandskyddsdispens saknas är inget skäl till att avslå ett förhandsbesked, då 
det är en separat prövning. Utan beviljad strandskyddsdispens får dock 
ingen byggnation ske, att fastigheten ligger inom strandskyddat område, har 
risk för översvämning och ligger inom område som utpekats som  
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bevarandeområde för natur och friluftsliv anses vara skäl nog för att avslå 
ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2022-05-03, 2 sidor. 
Situationsplan  
Fotografi 
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. 
 
Protokollsutdrag 
X 
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 Dnr MBN/B2022-0058/23 

MBN § 30 
 
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 nybyggnation av ett fritidshus med en våning utan 
inredd vind. Byggnadens utformning granskas i bygglovsprövningen. 
Fastigheten är 3535 m2. Den planerade nybyggnationen kommer placeras 
drygt 100 meter från strandkanten. Ingen beviljad strandskyddsdispens finns 
och sökande har informerats att marken inom det strandskyddade området 
inte får tas i anspråk. Egen brunn och trekammarbrunn planeras och 
kommunens miljöinspektör bedömer att VA frågan kan lösas inom 
fastigheten utan olägenhet för hälsa eller miljö. 
 
Ärendets beredning 
Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 
Fastighetsgrannar och miljöinspektör har hörts, en erinran har inkommit 
från fastighetsägare till X. 
 
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, 2022-04-14, 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 
Ägare till fastigheten X + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2022-000069 

MBN § 31 
 
Bygglov för ansökan om bygglov, nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten X (X) 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Delegera till byggnadsinspektör att besluta i ärendet om bygglov för 

nybyggnad av fritidshus på fastigheten X. 
 
Motivering till beslut 
Beslutet föreslås delegeras till byggnadsinspektör eftersom remisstiden till 
berörda sakägare inte hinner löpa ut. Sista svarsdag för berörda sakägare är 
2022-05-23. 
 
Ärendebeskrivning 
X ansöker om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten X. 
Huvudbyggnaden (fritidshuset) blev totalförstörd i en brand för ca 1½ år 
sedan och nu vill sökande bygga upp en i huvudsak likadan byggnad. 
 
Plan- och övriga förhållanden 
Fastigheten är belägen utanför detaljplan men inom sammanhållen 
bebyggelse och inom strandskyddat område. 
 
Ärendets beredning 
Grannar har getts tillfälle att yttra sig. Remisstiden går ut 2022-05-23. 
Dala Vatten och Avfall AB och Dala Energi AB har getts tillfälle att yttra 
sig. Remisstiden går ut 2022-05-23. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen 2022-04-29, 2 sidor. 
Ansökan om bygglov, ankomstdaterad 2022-04-12 
Plan-fasad och sektionsritning, ankomstdaterad 2022-04-12 
Situationsplan, ankomstdaterad 2022-04-12 
Översiktskarta, bifogad av handläggare 2022-04-29 
Foton från platsbesök bifogade 2022-04-29 
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Lagrum 
Plan- och bygglagen 2014:900 9 kap. 31 c § (Förutsättningar för bygglov 
utanför detaljplan) 
 
Protokollsutdrag 
Sökande + besvärshänvisning 
Grannar med erinran + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/2022:13 

MBN § 32 
 
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, 2022-03-19—2022-05-06, 1 sida. 
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MBN § 33 
 
Överprövade ärenden 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Föra ärendena 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 

2022-02-18 
Del. beslut. 
Del.nr 2022-28. 
MBN/2021-280 
(Ecos). 

Fastigheten X 
Planerad tillsyn – Avgift för tillsyn 

Avgift för miljötillsyn, 
överklagad. 

2022-02-10 
Del. beslut. 
Del.nr 2022-23. 
MBN/2021-244 
(Ecos). 

Fastigheten X 
Klagomål på inomhusmiljö 

Beslut om att avsluta 
ärendet, överklagad. 

2022-04-21  
Del. beslut. 
Del.nr. 2022-60. 
MBN/2022-87 
(Ecos). 

Fastigheten X 
Klassning av anläggning/verksamhet 

Beslut om klassning 
och årlig avgift, 
överklagad. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-29, 1 sida. 
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 Dnr MBN/2018:56 

MBN§ 34 
 
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/2021:54/04 

MBN § 35 
 
Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 miljö- och byggnadsnämnden 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 

Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 miljö- och byggnadsnämnden 
2. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 miljö- och byggnadsnämnden 

till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar en prognos för helåret som är 180 
tkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen finns inom verksamheten 
Miljö och livsmedel.  
 
Åtgärder för budget i balans 
Enligt Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2022 som 
fastställdes av kommunstyrelsen 2021-11-23 § 209 ska nämnder som 
redovisar en negativ prognos beskriva vilka åtgärder som nämnden vidtar 
för att nå en budget i balans. 
 
Prognosen för miljö- och byggnadsnämnden visar på ett positivt 
helårsresultat och nämnden behöver inte vidta några åtgärder för att nå en 
budget i balans. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-09, 1 sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 Miljö- och byggnadsnämnden, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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 Dnr MBN/2022:17/04 

MBN § 36 
 
Budget 2023, behovsbeskrivning miljö- och byggnadsnämnden - 
prioritering 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Fastställa ”Behovsbeskrivning 2023 för miljö- och byggförvaltningen” 

samt översända den till budgetberedningen utan eget ställningstagande. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden beslutade 2022-03-10 att fastställa behovsbeskrivningen och 
skicka den till budgetberedningen. Nämnderna har totalt sätt redovisat 
behov som kraftigt överstiger utrymmet. Budgetberedningen har kommit 
med nya direktiv där nämnderna uppdras att prioritera sina 
behovsbeskrivningar. 
 
Behovsbeskrivningen har reviderats. Den första posten Miljö 0,25 årsarbetstid 
(åa) har förtydligats med att det gäller lagstyrd verksamhet. För den andra posten 
på Chef/handläggare 0,25 åa, har beloppet minskats från 200 000 kr till 160 000 
kr då det gäller en förstärkning på handläggarsidan som indirekt förstärker 
chefsrollen. Eftersom det endast är två mindre poster som båda är mycket 
angelägna skickas detta direkt till budgetberedningen utan inbördes prioritering. 
Beloppen totalt har minskats från 360 000 kr till 320 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2022-05-09, 1 sida. 
Behovsbeskrivning 2023 för Miljö- och byggnadsnämnden, reviderad inför 
beslut 2022-05-11, 2 sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
MBN 220323 § 19 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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 Dnr se rapportlista 

MBN § 37 
 
Rapporter 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
Rapporter 
 
1. Lantmäteriet - underrättelser 
Underlag 
Lantmäteriet – underrättelser 2022-04-29, 1 sida. 
Dnr: MBN/2022:7 
 
2. Miljöinspektörernas information om verksamheten 
Ärendebeskrivning 
Det finns ingen information om verksamheten från miljöinspektörerna till 
dagens sammanträde. 
 
3. Information om planärenden m.m. 
Ärendebeskrivning 
Det finns ingen information om planärenden med mera till dagens 
sammanträde, detta på grund av att ordinarie ordförande ej kunnat deltaga på 
de möten som kommunstyrelsens arbetsutskott har haft. 
 
4. Installation av enskilt avlopp i Moje Bystuga 
Ärendebeskrivning 
Miljöinspektören informerar om installation av enskilt avlopp i Moje Bystuga. 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2022-04-20, 1 sida.  
Karta/situationsplan, 1 sida. 
Dnr: MBN/2022-149 (Ecos) 
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5. Utökning av Tansväggas naturreservat 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om Tansväggas naturreservat. 
Förvaltningschefen kommer att skriva ett reservatsförslag som skickas ut på 
remiss. Miljö- och byggnadsnämndens beslutar i september, ärendet sedan 
vidare till kommunfullmäktige för beslut. 
6. Stortäppa – presentation miljö- och byggnadsnämnden 
Ärendebeskrivning 
Samhällsplaneraren visar en powerpointpresentation om gestaltningen av 
Stortäppa handelsområde. 
 
Underlag 
Stortäppa handelsområde, riktlinje för gestaltning, antaget av 
kommunstyrelsen 2022-04-12 § 69, dnr KS/2020:404, 7 sidor. 
 
7. Justering av avgifter för tillsyn enligt miljötaxan 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om ärendet.  
Underlag 
Förslag till klassning enligt miljöbalken och avgift för tillsyn, Dala Cement i 
Björbo AB, Björbo 27:25, 2022-02-25, dnr 2022-77 (Ecos), 2 sidor. 
Förslag till klassning enligt miljöbalken och avgift för tillsyn, Dala Cement täkt 
Fagerberget, Floda Kyrkby 8:53, 2022-04-07, dnr 2022-92 (Ecos), 2 sidor. 
Ifrågasättande av klassnings- och beslutsförslag för Dala Cement i Björbo AB, 1 sida. 
Beslut, Klassning enligt miljöbalken och avgift för tillsyn, Dala Cement täkt 
Fagerberget, Floda Kyrkby 8:53, 2020-07-07, dnr 2018-137, del. nr 2020-79, 2 sidor. 
Beslut, Klassning enligt miljöbalken och avgift för tillsyn, Dala Cement i Björbo 
AB, Björbo 27:25, 2012-09-03, dnr 2012-000370, del. nr. DB 2012-262, 2 sidor. 
 
Dnr: MBN/2022-92 (Ecos) 
 
8. Taxa för utlämnande av allmän handling 
Underlag 
Protokollsutdrag, KF 220425 § 51, dnr KS/2022:96, 1 sida.  
Taxa för utlämnande allmän handling, 4 sidor. 
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9. Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett 
år gamla och inte besvarade 

Underlag 
Protokollsutdrag KF 220425 § 61, dnr KS/2018:346, 1 sida. 
 
10. LIS-områden 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter vill att samhällsplaneraren bjuds 
in till nämndens sammanträde den 22 juni och informerar om LIS-områden. 
 
11. Bygglov av flerbostadshus på fastigheten X 
Ärendebeskrivning 
Bygglovet för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten X har blivit 
överklagat. 
 
12. Studieresa miljö- och byggnadsnämnden  
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter har önskemål om en studieresa med 
lunch innan miljö- och byggnadsnämnden har sammanträdet den 22 juni. 
Förvaltningschefen undersöker olika alternativ och återkommer med besked. 
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 Dnr MBN/2018:57 

MBN § 38 
 
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 2022-32 till DB 2022-69. 
 
Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen (PBL): 
Beslut DB B2022-45 till DB B2022-90. 
 
Delegationsbeslut administrativa ärenden: 
----- 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-02, 1 sida. 
Redovisning av delegationsbeslut miljö, 2022-03-11—2022-04-28, 3 sidor. 
Redovisning av delegationsbeslut PBL, 2022-03-11—2022-04-28, 5 sidor. 
 
 
 
 


