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Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-14.15 
 
 
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) entledigad Kf 2022-06-13 § 99 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Göran Westling (KOSA) 
 
Tjänstemän 
Pia Söderström, miljö- och byggchef 
Mikael Ginstrup, byggnadsinspektör 
Hampus Åkerman, byggnadsinspektör 
Erica Arvidsson, ekonom, § 50 
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Olof Silverdahl (KD) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-06-27, kl.16.30 §§ 41-53 
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 ________________________________  
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Ordförande 
 
 ________________________________  
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 ________________________________  
Olof Silverdahl (KD) 
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnden  2022-06-22 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§§ 41-53 2022-06-28 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-07-20 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Tuula Lindroth 
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 Dnr MBN/B2022-0064/23 

MBN § 41 
 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga på 
fastigheten X 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja sökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga på 

fastigheten X. 
2. X godkänns som kontrollansvarig. 
3. Tekniskt samråd ska hållas. 
 
Ärendebeskrivning 
X, har inkommit med ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och 
gäststuga på totalt 268 m2 på fastigheten X. Strandskyddsdispens har sökts 
och beviljats. 
 
Nybyggnationen avser av ett enbostadshus i ett plan samt en gäststuga. 
Huvudbyggnadens placering är ovanpå befintliga va-ledningar. 
Träfasaden blir faluröd och taket blir röda betongpannor. 
Kommunal anslutning till VA. 
 
Ärendets beredning 
Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. 
Rågrannar, miljöinspektör och Dala Vatten och Avfall har hörts. Erinran har 
inkommit från rågrannar då felaktig information framgick av 
nybyggnadskartan, detta är nu åtgärdat. 
 
Bedömning 
Beviljas. 
 
Motivering till beslut 
Sökt bygglov bör beviljas. Den sökta byggnaden håller bra avstånd från 
övrig bebyggelse. Det finns inget hinder till att bevilja sökt bygglov. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2022-06-13, 2 sidor. 
Översiktlig karta 
Nybyggnadskarta  
Plan- och fasadritningar 
Sektionsritningar 
 
Lagrum 
Plan- och bygglagen 2014:900 9 kap. 30 § 
 
Avgift 
Avgift tas ut med 22 772 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/B2020-000268/23 

MBN § 42 
 
Ovårdade tomter på fastigheterna X, X, X, X, X och X 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Avsluta klagomålsärendet utan vidare åtgärd gällande fastigheterna X, 

X, X, X, X, samt fastigheten X. 
 
Motivering till beslut 
Bedömningen efter besöket den 9 december 2020 var att det fanns ett stort 
antal fordon uppställda på de olika fastigheterna/tomterna men inte att 
tomterna var i ovårdat skick. På fastigheten X fanns vid första 
tillsynsbesöket virke, pallkragar och annat upplagt på en asfaltsyta, men 
eftersom fastigheten är taxerad som en industrifastighet bör den ses som en 
fastighet som behöver lite mer utrymme till verksamhetsutövning än en 
vanlig villatomt. Ett uppföljningsbesök gjordes den 25 maj 2021 och även 
då fanns ett stort antal fordon på dessa fastigheter, men bedömningen 
gjordes att fastigheterna/tomterna ej var i ovårdat skick. 
 
Ärendebeskrivning 
Efter en anmälan om klagomål om ovårdad tomt på fastigheterna X, X, X, X, 
X samt X gjordes tillsynsbesök 2020-12-09 på berörda fastigheter. 
Byggnadsinspektören träffade fastighetsägaren och framförde att det 
inkommit klagomål på att det fanns för många fordon på dessa fastigheter. 
Byggnadsinspektören gick tillsammans med fastighetsägaren runt på 
fastigheterna X, X, X, X och Xoch fotograferade samt förde anteckning 
över vilka fordon som kunde eller var på väg att avyttras från fastigheterna 
(se situationsplan). Ett uppföljningsbesök gjordes den 25 maj 2021. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2022-06-07, 2 sidor. 
Anteckningar från inkommen anmälan, daterad 2020-12-01 
Protokoll med foton från platsbesök 2020-12-09 
Situationsplan med inritade fordon från platsbesöket 2020-12-09 
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Protokoll med foton från uppföljningsbesök 2021-05-25 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen 2022-06-02, 2 sidor. 
Översiktskarta över X 
 
Skäl till beslut 
Enligt 11 kap 5 § plan- och bygglagen ska en tillsynsmyndighet pröva 
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd 
enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har 
följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som 
har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor 
inom lagens tillämpningsområde. 
 
Lagrum 
Plan- och bygglagen 2014:900 11 kap. 5 § 
 
Protokollsutdrag 
Fastighetsägare + besvärshänvisning 
Klagande + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2020-000268/23 

MBN § 43 
 
Yttrande över handläggningen av klagomålsärende gällande 
fastigheten X m. fl. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom yttrandet från miljö- 

och byggchef samt byggnadsinspektör. 
 
Ärendebeskrivning 
Justitieombudsmannen (JO) har 2022-03-08 skickat begäran om 
upplysningar och yttrande, till miljö- och byggnadsnämnden, angående 
handläggningen i ett klagomålsärende gällande fordon i X. En påminnelse 
skickades till kommunen 11 maj 2022. Miljö- och byggförvaltningen har 
inte fått den första skrivelsen men svarar nu på begäran. 
 
JO uppmanar nämnden att lämna upplysningar om och yttra sig över 
handläggningen av ärendet och av frågorna och begäran i den klagandes 
skrivelse 1 juni 2021. Av yttrandet ska särskilt framgå hur handläggningen 
av frågorna och begäran i den nyss nämnda skrivelsen förhåller sig till 6 
respektive 12 §§ Förvaltningslagen (FL). Berörd befattningshavare bör ges 
tillfälle att lämna synpunkter och det ska framgå av remissvaret att så har 
skett. Myndigheten ska vidare redovisa sin bedömning av det som kommit 
fram. 
 
Miljö- och byggchef samt den byggnadsinspektör som handlagt ärendet har 
yttrat sig, se beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2022-06-21, 1 sida. 
Yttrande från miljö- och byggchef samt byggnadsinspektör, 2022-06-20. 
Begäran om upplysningar och yttrande från JO, inklusive bilagor. 
Skrivelse från klagande 1 juni 2021. 
 
Protokollsutdrag 
JO 
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 Dnr MBN/B2021-000280/23 

MBN § 44 
 
Bygglov för ändring av fasadfärg från rött grått, samt ändring av 
takets färg från rött till svart på enbostadshus och garage på 
fastigheten X (X) 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Delegera till byggnadsinspektör att besluta i ärendet om bygglov för 

ändring av fasadfärg från rött till grått, samt ändring av takets färg från 
rött till svart på enbostadshus och garage på fastigheten X. 

 
Motivering till beslut 
Beslutet föreslås delegeras till byggnadsinspektör eftersom remisstiden till 
berörda sakägare inte hinner löpa ut till nämndens sammanträde den 22 juni 
2022. Sista svarsdag för berörda sakägare är 2022-06-28. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller ändring av fasadfärg från rött till grått, samt ändring av 
takets färg från rött till svart på enbostadshus och garage på fastigheten X. 
 
Sökande fick bygglov den 13 september 2021, men vill nu ändra i bygglovet 
till att fasad ska vara grå och taket svart. Ansökan avviker från detaljplan för 
Himmelslätta Airpark eftersom planen säger att nybyggda hus ska ges röd 
fasadfärg och rött tak. 
 
Plan- och övriga förhållanden 
Fastigheten är belägen inom detaljplan för Himmelslätta Airpark som vann 
laga kraft 2007-07-27. Genomförandetiden för detaljplanen gällde till och 
med 2017-07-27. Huvudsyftet med planen är att möjliggöra 
bostadsbyggnation i området. 
 
Ärendets beredning 
Eftersom åtgärden strider mot detaljplanen har berörda sakägare underrättats 
om ansökan och getts tillfälle att yttra sig. Remisstiden går ut den 28 juni 2022. 
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Avgift 
Avgift tas ut med 3876 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa 
och 12 kap 8–11 § § plan- och bygglagen. Faktura för avgiften skickas 
separat. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2022-06-08, 2 sidor. 
Översiktskarta, bifogad av handläggare  
 
Tidigare beslut i ärendet 
Delegationsbeslut 2021-000361 
 
Lagrum 
Plan- och bygglagen 2014:900 9 kap. 31 b § (beslut om bygglov med liten 
avvikelse). 
 
Protokollsutdrag 
Sökande 
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 Dnr MBN/B2022-0048/23 

MBN § 45 
 
Tidsbegränsat bygglov för fasadskylt på padelhall på 
fastigheten Djurås 3:15 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Tidsbegränsat bygglov till och med 2024-01-01 för fasadskylt på 

padelhall på fastigheten Djurås 3:15 beviljas. 
 
Ärendebeskrivning 
Br. Cousins AB ansöker om tidsbegränsat bygglov för uppförande av 
fasadskylt på padelhall på fastigheten Djurås 3:15. 
 
Ärendets beredning 
För området gäller de antagna riktlinjerna för gestaltning för Stortäppa samt 
kommunens skyltprogram. Förutom dessa dokument ska plan- och bygglagen 2 
kap 6 § punkt 1 beaktas: Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid 
åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov, enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
       intresset av en god helhetsverkan.  
 
Bedömning 
Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen för att göra en bra 
bedömning.  
Skyltens utformning anses inte ta hänsyn till landskapsbilden eller en god 
helhetsverkan i infarten till Djurås och den planerade handelsbyn. 
Bebyggelsen inom detaljplanen ska följa riktlinjerna för gestaltning för 
Stortäppa och skyltar ska följa Skyltprogrammet. 
 
Den samlade bedömningen är dock att ett tidsbegränsat bygglov bör kunna 
beviljas tills den planerade gemensamma skylten för handelsbyn är 
färdigställd. Efter samtal med kommunarkitekten beräknas den planerade 
skylten vara färdigställd innan det tidsbegränsade bygglovet löpt ut. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2022-06-21, 2 sidor. 
Fasad- och sektionsritningar 
 
Lagrum 
Plan- och bygglagen 2014:900 9 kap. 30-32a §§ (förutsättningar för bygglov) 
Plan- och bygglagen 2014:900 9 kap. 33 § (tidsbegränsat bygglov) 
 
Avgift 
Avgift tas ut med 6299 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa och 
12 kap 8-11 §§ plan- och bygglagen. Faktura för avgiften skickas separat. 
 
Protokollsutdrag 
Br Cousins AB + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2021-000181/23 

MBN § 46 
 
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (10 lägenheter) på 
fastigheten Moje 12:11 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bygglov beviljas för nybyggnad av flerbostadshus (10 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 31 c § 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 958 m2 vilket blir en avvikelse på 58 m2 det vill säga 6 % 
av sökt byggyta 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. 
 
Ärendebeskrivning 
Droskhästens Bygg AB, Nytorgsgatan 23 B, 116 40 Stockholm, ansöker om 
bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med totalt 10 lägenheter på 
fastigheten Moje 12:11.  
 
Droskhästens Bygg AB fick bygglov för 10 lägenheter den 1 september 
2021 men då på en felaktig nybyggnadskarta. Nu ansöks det med en 
reviderad nybyggnadskarta där båda huslängorna är förskjutna i djupled. 
 
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. 
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De två radhuslängorna i ett plan, inklusive förrådsbyggnaderna kommer att 
ha en total byggnadsarea på 958 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 byggnadsarea på 958 m2. 
Bebyggelse som överskrider detaljplanens byggrätt är totalt 58 m2. Överskridelsen av 
byggrätten utgörs till största delen av förråd som kommer att hamna på prickad mark, 
det vill säga enligt detaljplanen på mark som ej får bebyggas. 
Byggytan som hamnar på prickad mark är 49,8 m² eller 5,2 % av den totala 
byggytan på 958 m² vilket får tolkas som en liten avvikelse. 
 
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. 
Eftersom åtgärden strider mot detaljplanen har berörda sakägare underrättats 
om ansökan och getts tillfälle att yttra sig. 
Ingen erinran har inkommit. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2022-06-08, 3 sidor. 
Ansökan om bygglov, ankomstdaterad 2022-05-27 
Plan- och sektionsritningar, ankomstdaterad 2022-05-27 
Fasadritningar, ankomstdaterad 2022-05-27 
Reviderad nybyggnadskarta, ankomstdaterad 2022-05-27 
Översiktskarta, bifogad av handläggare  
Remissvar från Dala vatten och Avfall AB, ankomstdaterad 2021-07-21 
Yttrande från Trafikverket, ankomstdaterat 2021-07-21 
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Foton från platsbesök 2021-06-16 
Yttrande från Räddningstjänsten, ankomstdaterad 2022-05-25 
 
Tidigare beslut i ärendet 
MBN 210901 § 75 
 
Lagrum 
Plan- och bygglagen 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 9828 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa 
och 12 kap 8–11 § § plan- och bygglagen. Faktura för avgiften skickas 
separat. 
 
Protokollsutdrag 
Sökande + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/2022:13 

MBN § 47 
 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefens rapport från miljö- och byggförvaltningens verksamhet, 
innehållande: 
• Allmänt  
• Miljö- och livsmedel 
• Bygg 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2022-05-07—2022-06-16, 1 sida. 
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MBN§ 48 
 
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 

2021-06-22 
Del. beslut 
2021-72 

Ärende 2021-137 Klagomål djur 
Fiskmåsar vid Nässjön 

Överklagat till 
förvaltningsrätten. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-02, 1 sida. 
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 Dnr MBN/2018:56 

MBN § 49 
 
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, 2022-06-10, 1 sida. 
Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2022-06-10, 4 sidor. 
 
 
 
 
 
 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-22 18 

 
Justerare      
      
      
      

 

 
 Dnr MBN/2021:54/04 

MBN § 50 
 
Budgetuppföljningsprognos 2022-05-31 miljö- och byggnadsnämnden 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 

Budgetuppföljningsprognos 2022-05-31 miljö- och byggnadsnämnden. 
2. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2022-05-31 miljö- och 

byggnadsnämnden till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar en försämrad prognos men 
beräknas inte ha någon budgetavvikelse vid årets slut. 
 
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 beräknas följa budget och 
nämnden behöver inte vidta några åtgärder för att nå en budget i balans. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-17, 1 sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2022-05-31 Miljö- och byggnadsnämnden, 1 sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
MBN 220511 § 35 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-22 19 

 
Justerare      
      
      
      

 

 
 Dnr MBN/2021:36/00 

MBN § 51 
 
Extra sammanträde för miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Extra sammanträde för miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 

2022-08-31, klockan 13.00. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
MBN 212210 § 109 
MBN 211006 § 97 
 
Protokollsutdrag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, ledamöter 
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 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-22 20 

 
Justerare      
      
      
      

 

 
 Dnr se rapportlista 

MBN § 52 
 
Rapporter 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
Rapporter 
 
1. Lantmäteriet - underrättelser 
Underlag 
Lantmäteriet – underrättelser 2022-06-09, 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 
Ordföranden informerar om aktuella planärenden med mera från kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2022-06-14: 
• E16 – Borlänge-Djurås, etapp 2 och etapp 3 
• Detaljplan, del av Djurmo 1:11 
• Detaljplan, del av Skogen 3:35 
• Detaljplan, Bäsna skola 
• Detaljplan, Stortäppa  
• Översiktsplan för Gagnefs kommun antogs på kommunfullmäktige 

2022-06-13, arbetet med de sju fördjupade delarna fortskrider 
• LIS-plan 
• Dagvattenåtgärder - Björbo 
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 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-22 21 

 
Justerare      
      
      
      

 

 
  

4. Information om studiebesök för miljö- och byggnadsnämnden i september 
Ärendebeskrivning 
Studiebesök för nämndens ledamöter på Dala cement AB Björbo samt 
Björbo reningsverk på förmiddagen innan nämndens sammanträde den 14 
september. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-09, 1 sida. 
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 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-22 22 

 
Justerare      
      
      
      

 

 
 Dnr MBN/2018:57/00 

MBN § 53 
 
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 2022-70 till 2022-106 
 
Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen (PBL): 
Beslut DB 2022-91 till 2022-132 
 
Delegationsbeslut administrativa ärenden: 
----- 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-10, 1 sida. 
Redovisning av delegationsbeslut miljö, 2022-04-29—2022-06-09, 3 sidor. 
Redovisning av delegationsbeslut PBL, 2022-04-29—2022-6-09, 4 sidor. 
 
 
 
 


