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Miljö- och byggnadsnämnden 2022 
 
 
2022-02-09 
§ 1 Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X 
§ 2 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 3 Överprövade ärenden 
§ 4 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
§ 5 Detaljbudget 2022 miljö- och byggnadsnämnden 
§ 6 Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 för 

miljö- och byggnadsnämnden 
§ 7 Intern kontrollplan 2022 miljö- och byggnadsnämnden 
§ 8 Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2022 
§ 9 Rapporter 
§ 10 Anmälan av delegationsbeslut 
 
2022-03-23 
§ 11 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 

fastigheten X 
§ 12 Bygglov för ansökan om bygglov, tillbyggnad av industribyggnad på 

fastigheten Myrholen 1:53 (industriområdet 9) 
§ 13 Bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten Solsheden 1:3 

(Adelborgsvägen 9) 
§ 14 Bygglov för ansökan om bygglov, nybyggnad av flerbostadshus på 

fastigheten X (X) 
§ 15 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 16 Överprövade ärenden 
§ 17 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
§ 18 Verksamhetsberättelse 2021 Miljö- och byggnadsnämnden 
§ 19 Budget 2023 - behovsbeskrivning miljö- och byggnadsnämnden 
§ 20 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år 

gamla och inte besvarade 
§ 21 Yttrande angående granskning av tillgänglighet, service och bemötande 
§ 22 Tillsynsplan 2022-2024 för miljö- och hälsoskyddsverksamheten 
§ 23 Rapporter 
§ 24 Anmälan av delegationsbeslut 
 
2022-03-30 
§ 25 Godkännande av miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 

2022-03-23 §§ 11-24 
 
2022-04-11 
§ 26 Bygglov för ansökan om bygglov, nybyggnad av flerbostadshus på 
  fastigheten X (X) 
 
 
 



2022-05-11 
§ 27 Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus på fastigheten X 
§ 28 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Mossel 4:11  
  (Igelviken 10) 
§ 29 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten X 
§ 30 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X 
§ 31 Bygglov för ansökan om bygglov, nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
  X (X) 
§ 32 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 33 Överprövade ärenden 
§ 34 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
§ 35 Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 miljö- och byggnadsnämnden 
§ 36 Budget 2023, behovsbeskrivning miljö- och byggnadsnämnden - prioritering 
§ 37 Rapporter 
§ 38 Anmälan av delegationsbeslut 
 
2022-06-22 
§ 39 Avsägelse från uppdrag som ledamot och vice ordförande i arbetsutskottet - 

Jonas Hellsten (C) 
§ 40 Val av ledamot och vice ordförande i arbetsutskottet (C) - Ola Hebert (C) 
 
2022-06-22 
§ 41 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga på fastigheten X 
§ 42 Ovårdade tomter på fastigheterna X, X, X, X, X och X 
§ 43 Yttrande över handläggningen av klagomålsärende gällande fastigheten 

X m. fl. 
§ 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) 
§ 45 Tidsbegränsat bygglov för fasadskylt på padelhall på fastigheten Djurås 3:15 
§ 46 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (10 lägenheter) på fastigheten 

Moje 12:11 
§ 47 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 48 Överprövade ärenden 
§ 49 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
§ 50 Budgetuppföljningsprognos 2022-05-31 miljö- och byggnadsnämnden 
§ 51 Extra sammanträde för miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
§ 52 Rapporter 
§ 53 Anmälan av delegationsbeslut 
 
2022-09-14 
§ 54 Beslut att bilda naturreservatet Tansvägga 
§ 55 Strandskyddsdispens för rivning av lada och nybyggnad av gäststuga på fastigheten X 
§ 56 Strandskyddsdispens för dagvattendike och fördröjningsmagasin på fastigheten 

Björbo s:4, Björbo 27:25 m.fl. 
§ 57 Bygglov för ansökan om bygglov, nybyggnad av garage/förråd på fastigheten 

X (X) 
§ 58 Bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten Solsheden 1:3 (Adelborgsvägen 9) 
§ 59 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 60 Överprövade ärenden 
§ 61 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 



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

§ 63 Rapporter 
§ 64 Anmälan av delegationsbeslut 
 
2022-10-19 
§ 65 Omprövning av överklagat beslut MBN 2022-09-14 § 58, dnr MBN/B2021-000345/23 
 
2022-10-19 
§ 66 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, miljöbod och parkeringar på 

fastigheten Skogen 8:5 
§ 67 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 68 Överprövade ärenden 
§ 69 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
§ 70 Budgetuppföljningsprognos 2022-08-31 miljö- och byggnadsnämnden 
§ 71 Rapporter 
§ 72 Anmälan av delegationsbeslut 
 
2022-11-16 
§ 73 Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen i Gagnefs kommun 
§ 74 Åtgärdsföreläggande för byggnader med eftersatt underhåll och ovårdad tomt på 

fastigheten X i Gagnefs kommun 
 
2022-11-16 
§ 75 Bygglov för nybyggnad av kontorslokal på fastigheten Djurås 3:84 
§ 76 Bygglov för nybyggnad av tolv flerbostadshus, en fristående byggnad på 4 rum 

och kök samt en byggnad för undercentral på fastigheten Floda kyrkby 4:4 
§ 77 Överprövade ärenden 
§ 78 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
§ 79 Budgetuppföljningsprognos 2022-10-31 Miljö- och byggnadsnämnden 
§ 80 Miljöpris 2022 
§ 81 Val av ledamot och ordförande i arbetsutskottet (S) 
§ 82 Val av ersättare i arbetsutskottet (C) 
§ 83 Rapporter 
§ 84 Anmälan av delegationsbeslut 
 
2022-12-14 
§ 85 Bygglov för nybyggnad av kontorslokal på fastigheten Djurås 3:84 
§ 86 Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält på fastigheten Djurmo 1:107 
§ 87 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 88 Överprövade ärenden 
§ 89 Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
§ 90 Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider 2023 
§ 91 Plan för ekonomisk rapportering 2023 miljö- och byggnadsnämnden 
§ 92 Utdelning av miljöpris 2022 
§ 93 Rapporter 
§ 94 Anmälan av delegationsbeslut 
________________________________________________________________________________ 
 


