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 Dnr MBN/2020:56/43 

MBN § 54 
 
Beslut att bilda naturreservatet Tansvägga 
 
Miljö- och byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Gagnefs kommun beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken 

(1998:808) att naturreservatet Tansvägga, som inrättades 1998-02-11, 
ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av bifogad 
karta, bilaga 1. Reservatet omfattar därmed 125,2 hektar. Reservatets 
slutliga gränser märks ut i fält. 

2. För att tillgodose syftet med naturreservatet ska de föreskrifter som 
anges i bifogade handlingar enligt 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken 
gälla. 

3. När föreliggande beslut vunnit laga kraft upphävs Gagnefs kommuns 
beslut om skydd enligt 7 § naturvårdslagen från 1998-02-11. 

4. Fastställa skötselplanen med stöd av 3 förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Naturvårdsförvaltare ska vara 
Gagnefs kommun. 

 
Ärendebeskrivning 
Det kommunala naturreservatet Tansvägga bildades 1998. En 
överenskommelse har skrivits med en fastighetsägare vilket innebär att 
reservatet kan utökas norrut för att innefatta skyddsvärd naturskog. 
Markägaren är positiv till detta.  
 
Ärendets handläggning framgår av bifogade handlingar. 
 
Finansiering 
Markåtkomsten har finansierat med 50 % statliga bidrag och 50 % bidrag 
från Gagnefs Naturvårdsfond. Kommunen är ansvarig för reservatets 
framtida skötsel.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2022-08-21, 2 sidor. 
Bildande av naturreservatet Tansvägga, 12 sidor. 
Bilaga 1: Beslutskarta, 1 sida. 
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Bilaga 2: Skötselplan för naturreservatet Tansvägga, inklusive 
skötselplansbilaga 1: skötselkarta, 10 sidor. 
Bilaga 3: Klättringsregler, 1 sida. 
Bilaga 4: Klätterförare Predikstolen, 8 sidor. 
Remissyttrande från Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2022-07-04, 3 sidor. 
Remissyttrande från Naturskyddsföreningen Gagnef, 2022-08-01, 1 sida 
 
Tidigare beslut i ärendet 
MBN 980211 § 35. Bildande av naturreservatet Tansvägga 
 
Lagrum 
Miljöbalken 7 kapitlet 
Förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handlingar 
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 Dnr MBN/B2022-0120/23 

MBN § 55 
 
Strandskyddsdispens för rivning av lada och nybyggnad av 
gäststuga på fastigheten X 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Delegera till handläggande byggnadsinspektör att besluta i ärendet om 

strandskyddsdispens för rivning av lada och nybyggnad av gäststuga på 
fastigheten X. 

 
Ärendebeskrivning 
X ansöker om strandskyddsdispens för rivning av lada och nybyggnad av 
gästhus på fastigheten X. 
Fastigheten är idag bebyggd med ett fritidshus och två komplementbyggnader. 
Gäststugan är tänkt att placeras där ladan som ska rivas står idag. 
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 vara väl ianspråktagen. 
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. 

 
Motivering till beslut 
Skälet som angetts anses stämma. Fastigheten är på ett lagligt sätt väl 
ianspråktagen och konsekvenserna för växt- och djurlivet blir små. 
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Förslag till beslut 
1. Bevilja strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap. §18 b för 

rivning av lada och nybyggnad av gäststuga på fastigheten X. 
2. Bevilja tomtplatsavgränsning som utgörs av fastighetsgränser som 

motsvarar det område som är redan hävdad tomtmark.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ola Hebert (S): Delegera till handläggande byggnadsinspektör att besluta i 
ärendet om strandskyddsdispens för rivning av lada och nybyggnad av 
gäststuga på fastigheten X, det på grund av att handläggande 
byggnadsinspektör ändrat uppfattning gällande tomtplatsavgränsning och 
inte hunnit diskutera det nya förslaget med sökande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2022-08-24, 2 sidor. 
Situationsplan 
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. 
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Avgift 
Avgift för strandskyddsdispens inom etablerad tomtplats är 3276 kronor 
(i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
Fakturan översändes separat. 
 
Protokollsutdrag 
X 
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 Dnr MBN/B2022-0142/23 

MBN § 56 
 
Strandskyddsdispens för dagvattendike och fördröjningsmagasin 
på fastigheten Björbo s:4, Björbo 27:25 m.fl. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap. § 18 b för 

dagvattendike och fördröjningsmagasin på fastigheterna Björbo s:4, 
Björbo 27:25 m.fl. 

 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommun ansöker om strandskyddsdispens för dagvattendike och 
fördröjningsmagasin på fastigheterna Björbo s:4, Björbo 27:25 m.fl. 
Syftet är att förhindra översvämningar. Åtgärder i hela projektet omfattar 
dammanläggningar i den övre bäckfåran, fördjupning och breddning av 
befintliga diken intill industrin samt anläggandet av utjämningsmagasin 
utmed bäckens nedre delar. 
Sökande har samrått med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken, 
anmält vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken samt blivit beviljade 
dispens från biotopskydd. 
 
Delar av området är detaljplanelagt. 
 
Strandskyddsdispens beviljades 2017 och gällde i fem år. Denna tid har nu 
gått ut och ny dispens måste sökas. Inget väsentligt har förändrats sedan  
beslutet 2017. 
 
Ärendets beredning 
Miljö- och byggförvaltningen har inte besökt platsen fysiskt. 
Miljöavdelningen har hörts. 
 
Bedömning 
Efter granskning av kommunens kartmaterial bedöms att marken får tas i anspråk. 
Strandskyddsdispens bör kunna beviljas. 
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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. 
 
4. Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, 

utvidgningen kan inte ske utanför området. 
 
Motivering till beslut 
Skälen som angetts anses delvis stämma. Miljö och byggnadsnämnden anser 
att skäl 3 och 5 bör tillämpas, vilket de gjorde 2017 när dispens beviljades 
för åtgärden senast. Konsekvenserna för växt- och djurlivet blir små. 
Skäl 5 innebär att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2022-08-24, 2 sidor. 
Beslut miljö- och byggnadsnämnden 2017-06-21 § 77, dnr: MBN/2017-000118, 
4 sidor. 
Beslut länsstyrelsen 2020-11-16 
Beslut vattenverksamhet 
Beslut biotopskydd dike 
Översiktskarta 
Sökandes beskrivning 
 
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. 
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Avgift 
Avgift för strandskyddsdispens inom etablerad tomtplats är 6299 kronor 
(i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
Fakturan översändes separat. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs kommun, samhällsbyggnadsavdelningen + handlingar + besvärshänvisning. 
Länsstyrelsen Dalarna  
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 Dnr MBN/B2022-102/23 

MBN § 57 
 
Bygglov för ansökan om bygglov, nybyggnad av garage/förråd 
på fastigheten X (X) 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bygglov avslås för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten X. 
 
Motivering till beslut 
Då den sökta garagebyggnaden strider mot gällande detaljplan beträffande 
byggnadsarea bör ansökan avslås. Avvikelsen bedöms inte heller vara en 
sådan liten avvikelse som avses i plan- och bygglagen, 9 kap 31 b §. För att 
förtydliga att detta inte är en liten avvikelse så finns ett dokument bifogat 
som påvisar tidigare domar från mark- och miljööverdomstolen (MÖD) 
gällande avvikelser från detaljplaners byggyta.  
 
Ärendebeskrivning 
X, X, X ansöker om bygglov för nybyggnad av ett 120 m2 stort garage på 
fastigheten X. Byggnaden är tänkt att uppföras med traditionellt sadeltak 
med 22 graders lutning med tegelpannor och liggande träfasad som liksom 
alla detaljer på byggnaden målas med röd slamfärg. 
 
Plan- och övriga förhållanden 
Fastigheten är belägen inom detaljplan för sydvästra delen av Säls fäbodar 
som vann laga kraft 1974-10-30. Enligt detaljplanen får byggnadsarean på 
varje tomtplats uppgå till högst 200 m2 totalt. 
 
Avvikelse 
Bygglovet innebär avvikelse från detaljplanen beträffande byggrätten.  
I ansökan är tänkt garagebyggnad 120 m2 vilket tillsammans med befintlig 
huvudbyggnad och övriga byggnader blir ca 295 m2, en avvikelse på 95 m2 
eller 47,5 % över tillåten byggarea. 
 
Ärendets beredning 
Eftersom åtgärden strider mot detaljplanen har berörda sakägare underrättats 
om ansökan och getts tillfälle att yttra sig.  
 
Yttrande har inkommit från fastighetsägaren till X och X. 
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Yttrandet handlar om utformningen av byggnaden och att de kanske ska 
tänka på att få byggnaden att kännas mer som småskalig bebyggelse. På så 
sätt igenom att: 
Använda dubbla portar i stället för moderna hela portar. 
Undvik vita garageportar då dessa kommer att lysa/synas mycket utan måla 
dessa i samma färg som finns dvs falurött eller möjligen svart. 
Fundera på om man ska jobba med olika takhöjder på byggnaden för att 
bryta nocken och på så sätt få känslan av två hus i stället för ett stort. 
 
Avgift 
Avgift vid avslag tas ut med 4680 kronor enligt av kommunfullmäktige 
antagen taxa och 12 kap 8–11 § § PBL.  
 
Avgift vid beviljat bygglov tas ut med 10 175 kronor enligt av 
kommunfullmäktige antagen taxa och 12 kap 8–11 § § PBL.  
 
Faktura för avgiften skickas separat. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2022-09-02, 2 sidor. 
Ansökan om bygglov, ankomstdaterad 2022-05-22 
Situationsplan, ankomstdaterad 2022-05-22 
Plan- och sektionsritning, ankomstdaterad 2022-05-22 
Fasadritning, ankomstdaterad 2022-05-22 
Yttrande från sökande, ankomstdaterad 2022-05-22 
Yttrande från fastighetsägare till X och X, ankomstdaterad 2022-08-03. 
Foton från platsbesök 2022-08-25 
Översiktskarta, bifogad av handläggare 
Tidigare domar från mark- och miljööverdomstolen (MÖD) gällande 
avvikelser från detaljplaners byggyta, bifogad av handläggare. 
 
Lagrum 
Plan- och bygglagen 2014:900 9 kap. 30-32 a § § (avslag) 
Plan- och bygglagen 2014:900 9 kap 31 b § (liten avvikelse) 
 
Tekniskt samråd (ej vid avslag) 
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  
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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 
 
Protokollsutdrag 
Sökande + besvärshänvisning 
Grannar med erinran + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/B2021-000345/23 

MBN § 58 
 
Bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten Solsheden 
1:3 (Adelborgsvägen 9) 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Avslå bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten Solsheden 1:3 

(Adelborgsvägen 9). 
 
Ärendebeskrivning 
Englahus Fastighet AB c/o X, X, X ansöker om bygglov för nybyggnad av 
en förskola på 260 m2 byggarea på fastigheten Solsheden 1:3. På fastigheten 
finns idag en förskolebyggnad ca 200 m² 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. Det blir en förskola med plats för totalt ca 60 barn och 15 
anställda. 
 
Historik 
Förskoleverksamheten på Solsheden 1:3 (tidigare Solsheden 1:2) började 
med en ansökan från Gagnefs kommun 2010-12-15 om bygglov för ändrad 
användning från samlingslokal till förskola. Bygglovet beviljades på 
delegation att gälla från och med januari 2011 till och med juni 2011. 
 
År 2013 ansöker Scadume c/o X om ett tidsbegränsat bygglov från och med 
2014-01-01 till 2019-01-01 för ändrad användning från samlingslokal till 
förskola. Bygglovet beviljades på delegation att gälla till och med 2019-01-
01. 
 
År 2019 ansöker Modern Business Development om förlängning av 
tidsbegränsat bygglov till och med 2025-12-31. Nämnden beviljar 2019-06-19 
om att tidsbegränsat bygglov ska gälla till och med 2024-06-19.  
I nämnden beslut uppmanas vägföreningen Ga:4 att i samråd med 
kommunens tekniska avdelning lösa vägfrågorna så att de tillfredsställer 
såväl närboende som skolverksamhet, samt att utreda säkerheten vid 
hämtning och lämning av barn. 
 
Plan- och övriga förhållanden 
Fastigheten Solsheden 1:3 har en yta på 16 041 m2 och är bebyggd med en 
byggnad där det idag bedrivs förskoleverksamhet.  
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Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom 
sammanhållen bebyggelse. 
 
Fastigheten ligger inom kommunalt VA område. 
 
Enligt översiktsplanen från 1998 ligger fastigheten inom ett område 
markerat som service och där enstaka kompletteringar och förtätningar 
lämplighets prövas utan detaljplan. 
 
Ärendets beredning 
Trafikverket har getts tillfälle att yttra sig. Yttrande har inkommit 2022-09-12. 
 
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. 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör på förvaltningen har getts möjlighet att 
yttra sig, yttrandet har inkommit 2022-01-31. 
 
Gröntuv bys vägsamfällighet har getts tillfälle att yttra sig. Yttrandet har 
inkommit 2022-08-05. De har också inkommit med ett sakutlåtande på 
WSP:s trafikutredning som gjorts av Civilscon AB. 
 
Berörda grannar har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig.  
Erinran har inkommit från fastighetsägare till: X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, 
X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X och X. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ingegerd Hägg (S): Avslå bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten 
Solsheden 1:3, det på grund av trafiksituationen i området. 
Olof Silverdahl (KD): Bifall till Ingegerd Hägg (S) förslag. 
Ola Hebert (C): Bevilja bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten 
Solsheden 1:3. 
Jan Wallin (M): Bifall till Ola Hebert (C) förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt eget förslag om att bevilja bygglov mot Ingegerd 
Hägg (S) förslag om att avslå bygglov och finner att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.  
 
Omröstning begärs. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar ja bifaller Ola Hebert (C) förslag. 
Den som röstar nej bifaller Ingegerd Hägg (S) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningsresultat utfaller med 3 ja-röster, 4 nej-röster. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Ingegerd Hägg (S) förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 
Vakant S - Thomas Gruhs (S)  x   
Vakant C - Göran Westling (KOSA)  x   
Ingegerd Hägg S x   x   
Jan Wallin M x  x    
Curt Svärd KOSA x  x    
Olof Silverdahl KD x   x   
Ola Hebert  C x  x    
   Totalsumma: 3 4 0 0 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen 2022-09-13, 3 sidor. 
Ansökan om bygglov, ankomstdaterad 2021-12-21 
Anmälan om kontrollansvarig, ankomstdaterad 2021-12-21 
Energiberäkning, ankomstdaterad 2021-12-21 
Grundritning, ankomstdaterad 2022-01-03 
Fasadritning söder/väster, ankomstdaterad 2022-01-03 
Fasadritning norr/söder, ankomstdaterad 2022-01-03 
Sektionsritning, ankomstdaterad 2022-01-03 
Planritning för befintlig byggnad och nybyggnad, ankomstdaterad 2022-01-03 
Situationsplan, ankomstdaterad 2022-01-03 
Situationsplan med vattenledningar, ankomstdaterad 2022-01-03 
Översiktskarta, bifogad av handläggare  
Remissvar från Dala vatten och Avfall AB, ankomstdaterad 2022-02-15 
Foton från platsbesök 2022-02-25 
Erinran/yttranden från fastighetsägare och övriga sakägare 
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Yttrande från Trafikverket, ankomstdaterat 2022-09-12 
 
Tidigare beslut 
2022-03-23, Dnr MBN/B2021-000345/23 - Där nämnden återremitterar ärendet för 
fortsatt beredning. För att se om det krävs en detaljplan samt att trafikfrågan bör vara 
löst innan miljö- och byggnadsnämnden kan behandla ärendet. 
 
Lagrum 
Plan- och bygglagen 2014:900 9 kap. 30-32 a § § (vid avslag). 
 
Tekniskt samråd (ej vid avslag) 
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 
Avgiften är redan debiterad i det tidigare beslutet från 2022-03-23, Dnr 
MBN/B2021-000345/23. 
 
Protokollsutdrag 
Sökande + besvärshänvisning 
Grannar med erinran + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN/2022:13/00 

MBN § 59 
 
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, 2022-06-17—2022-08-31, 1 sida. 
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MBN§ 60 
 
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, 2022-09-02, 1 sida. 
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 Dnr MBN/2018:56/00 

MBN § 61 
 
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, 2022-09-02, 1 sida. 
Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2022-09-02, 4 sidor. 
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 Dnr MBN/2020:23/00 

MBN § 62 
 
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, 2022-09-09, 1 sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
MBN 220323 § 20. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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 Dnr se rapportlista 

MBN § 63 
 
Rapporter 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
Rapporter: 
1. Lantmäteriet - underrättelser 
Underlag 
Lantmäteriet – underrättelser 2022-09-02, 1 sida. 
Dnr: MBN/2022:7 
 
2. Miljöinspektörernas information om verksamheten 
Ärendebeskrivning 
Det finns ingen information från miljöinspektörerna om verksamheten till 
dagens sammanträde. 
 
3. Information om planärenden m.m. 
Ärendebeskrivning 
Det finns ingen information från ordföranden om planärenden med mera till 
dagens sammanträde. 
 
4. Preliminärt utfall delår 2022 
Ärendebeskrivning 
Ekonomen informerar om miljö- och byggnadsnämndens preliminära utfall 
för delår 2022. 
 
5. Dom Nacka tingsrätt – Bygglov för nybyggnad av fyra 

flerbostadshus och fyra carportar på fastigheten Skogen 3:78 i 
Gagnefs kommun 

Underlag 
Dom från Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2022-08-16, 
inklusive bilaga 1 och bilaga 2, 13 sidor. 
Dnr: MBN/B2020-000239, del. nr: 2021-000307. 
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6. Studieresa för miljö- och byggnadsnämndens 2022-09-14 
Ärendebeskrivning 
Innan miljö- och byggnadsnämndens sammanträde var nämndens ledamöter 
på studieresa till Björbo reningsverk, Dala Cements bergtäkt och till 
Cementvarufabriken i Björbo. Lunch intogs vid Flokullorna. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-09-02, 1 sida. 
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 Dnr MBN/2018:57/00 

MBN § 64 
 
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 2022-107 till DB 2022-136. 
 
Delegationsbeslut enligt Plan- och bygglagen (PBL): 
Beslut DB 2022-133 till DB 2022-211, samt DB 2022-53. 
 
Delegationsbeslut administrativa ärenden: 
----- 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-09-02, 1 sida. 
Redovisning av delegationsbeslut miljö, 2022-06-10—2022-08-31, 3 sidor. 
Redovisning av delegationsbeslut PBL, 2022-06-10—2022-08-31, 7 sidor. 
 


