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Justerare      
      
      
      

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-14.30  
 
Beslutande 
Ledamöter 
Ola Hebert (C), ordförande 
Jan Wallin (M) 
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 
Christina Walles (S), tjänstgörande för Ingegerd Hägg (S) 
Göran Westling (KOSA), tjänstgörande för Curt Svärd (KOSA) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Kristina Bolinder (C) 
 
Tjänstemän 
Margareta Åslund, t.f. miljö- och byggchef 
Tomas Skymning, miljöinspektör 
Mikael Ginstrup, byggnadsinspektör 
Hampus Åkerman, byggnadsinspektör 
Erica Arvidsson, ekonom, § 66, § 70 
 
 
Justering 
Justerare 
Göran Westling (KOSA) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-10-26, kl. 09.00 §§ 66-72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-10-19 2 

 
Justerare      
      
      
      

 

 
 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________  
Tuula Lindroth 
 
Ordförande 
 
 ________________________________  
Ola Hebert (C) 
 
Justerare 
 
 ________________________________  
Göran Westling (KOSA) 
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnden  2022-10-19 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§§ 66-72 2022-10-26 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-11-17 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Tuula Lindroth 
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 Dnr MBN/B2022-000122/23 

MBN § 66 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 
miljöbod och parkeringar på fastigheten Skogen 8:5 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, miljöbod och 

parkeringar på fastigheten Skogen 8:5. 
2. Godkänna X som kontrollansvarig. 
3. 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 ska därför beviljas. 
 
Ärendebeskrivning 
Dalabygdens fastigheter AB ansöker om bygglov för nybyggnad av ett 
flerbostadshus, miljöbod och 11 parkeringsplatser på fastigheten Skogen 8:5.  
Sökt bygglov avser en huvudbyggnad i två våningar med två lägenheter på 
varje plan och en byggarea på 226,1 m2. Fasaden kläs med träpanel i röd 
kulör. Taket blir plåt i mörk kulör. 
 
Plan- och övriga förhållanden 
Fastigheten är 1743 m2 och är helt obebyggd. Fastigheten ligger inom 
planlagt område. Enligt detaljplanen tillåts högst två våningar och en 
byggnadshöjd på max 6 m. Inga sovrum får anordnas mot riksvägen och 
lekplats och parkeringsplatser skall finnas. Sökt åtgärd anses följa 
detaljplanens bestämmelser.  
 
Ärendets beredning 
Trafikverket, Dala Vatten och Avlopp, samhällsbyggnadskontoret och 
miljöinspektör har hörts.  
Yttrande från Trafikverket har inkommit 2022-09-09. 
Yttrande från Dala Vatten och Avlopp har inkommit 2022-09-14 
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Hörd miljöinspektör delar Trafikverkets åsikter. 
Samhällsbyggnadskontoret har inga synpunkter. 
 
Trafikverket har i sitt yttrande framfört att sökande ska anordna 
uteplats/uteplatser som klarar riktvärden för buller. Sökande har därefter 
inlämnat en bullerutredning. Frågan om buller utreds vid tekniskt samråd 
innan startbesked. 
 
Dala Vatten och Avfall har i sitt yttrande framfört att de första 10 mm regn 
ska infiltreras eller fördröjas inom fastigheten och inte ledas ut på den 
allmänna dagvattenledningen. Detta för att inte överbelasta ledningen vid 
kraftigt regn.  
Byggherren skall i samband med tekniskt samråd redovisa hur man avser att 
lösa infiltration/fördröjningen. 
 
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 de tekniska egenskaperna, hur 
arbetet ska planeras och organiseras och förslaget till kontrollplan. 
 
Avgift 
Avgift tas ut med 29 555 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa 
och 12 kap 8–11 § § PBL.  
 
Faktura för avgiften skickas separat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen 2022-10-18, 2 sidor. 
Ansökan om bygglov, ankomstdaterad 2022-07-04 
Anmälan om kontrollansvarig, ankomstdaterad 2022-07-04 
Planritning plan 2, ankomstdaterad 2022-10-17 
Fasadritningar, ankomstdaterad 2022-07-04 
Sektionsritning, ankomstdaterad 2022-07-04 
Planritning plan 1, ankomstdaterad 2022-09-06 
Nybyggnadskarta, ankomstdaterad 2022-09-06 
Översiktskarta, bifogad av handläggare  
Yttrande från Trafikverket, ankomstdaterat 2022-09-09 
Remissvar från Dala vatten och Avfall, ankomstdaterad 2022-10-14 
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Lagrum 
Plan- och bygglagen 2014:900 9 kap. 30 § (beslut om bygglov inom detaljplan). 
 
Protokollsutdrag 
Dalabygdens fastigheter AB + besvärshänvisning 
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 Dnr MBN//2022:13/00 

MBN § 67 
 
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, 2022-09-01—2022-09-30, 1 sida. 
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MBN § 68 
 
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, 2022-10-07, 1 sida. 
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 Dnr MBN/2018:56/00 

MBN § 69 
 
Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Avsluta uppräknat uppdrag och därmed avföra det från miljö- och 

byggnadsnämndens ärendebalanslista. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggförvaltningen har gått igenom miljö- och 
byggnadsnämndens ärendebalanslista inför sammanträdet. 
Nedanstående uppdrag är slutfört och kan därmed avslutas: 
 

Datum / § / dnr. Ärenderubrik 
MBN 220323 § 13 
MBN/B2021-
000345/23 

Bygglov för nybyggnad av förskola på 
fastigheten Solsheden 1:3 (Adelborgsvägen 9) 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-07, 1 sida. 
Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, 2022-10-07, 4 sidor. 
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 Dnr MBN/2021:54/04 

MBN § 70 
 
Budgetuppföljningsprognos 2022-08-31 miljö- och byggnadsnämnden 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 

Budgetuppföljningsprognos 2022-08-31 miljö- och byggnadsnämnden. 
2. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2022-08-31 miljö- och 

byggnadsnämnden till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett positivt delårsresultat och 
lämnar en prognos där resultatet vid årets slut beräknas bli 277 tkr bättre än 
budget. 
 
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. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beräknas lämna ett överskott vid årets slut 
och behöver inte vidta några åtgärder för att nå en budget i balans. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning 2022-10-07, 1 sida 
Budgetuppföljningsprognos 2022-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden, 7 sidor 
 
Tidigare beslut i ärendet 
MBN 20220622 §50 
MBN 20220511 §35 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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 Dnr se rapportlista 

MBN § 71 
 
Rapporter 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
 
Rapporter: 
1. Lantmäteriet - underrättelser 
Ärendebeskrivning 
Det finns för närvarande inga nya underrättelser från Lantmäteriet efter 
datum 2022-08-23. Den senaste underrättelsen från 2022-08-23 
rapporterades till miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2022-09-14.  
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 m.m. till 
dagens sammanträde. 
 
4. Valärenden kommunfullmäktige 2022-10-17 
Ärendebeskrivning 
Valärenden kommunfullmäktige 2022-10-17, kommunfullmäktiges protokoll 
är ännu inte justerat. 
Valda till miljö- och byggnadsnämnden för tiden fram till och med den 31 december 2022: 
Kristina Bolinder (C) ledamot efter Jonas Hellsten (C), som tidigare har varit ledamot. 
Johan Eriksson (C) ersättare efter Kristina Bolinder (C), som tidigare har varit ersättare. 
Thomas Gruhs (S) ledamot efter Tomas Fredén (S), som tidigare har varit ledamot. 
Sture Bergvall (S) ersättare efter Thomas Gruhs (S), som tidigare har varit ersättare. 
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Avvakta val av ordförande (S) i miljö- och byggnadsnämnden, Tomas Fredén (S) har 
tidigare varit ordförande. 
 
Valda till stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (C) för tiden fram till och med 
den 31 december 2022: 
Ola Hebert (C) till ledamot efter Tomas Fredén (S), som tidigare har varit ledamot. 
Ola Hebert (C) till ordförande efter Tomas Fredén (S), som tidigare har varit ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-07, 1 sida. 
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 Dnr MBN/2018:57/00 

MBN§ 72 
 
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 2022-137 till DB 2022-148. 
 
Delegationsbeslut enligt plan- och bygglagen (PBL): 
Beslut DB 2022-212 till DB 2022-249. 
 
Delegationsbeslut administrativa ärenden: 
----- 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-07, 1 sida. 
Redovisning av delegationsbeslut miljö, 2022-09-02—2022-10-04, 1 sida. 
Redovisning av delegationsbeslut PBL, 2022-09-01—2022-10-04, 4 sidor. 
 
 
 


