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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-12 

    
 

Postadress Besöksadress       Telefonväxel    

791 83  FALUN Myntgatan 45      023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 

Sammanträdesdatum  2014-03-12  

Datum när anslaget sätts upp 2014-03-18 Datum när anslaget tas ner  

Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen 

Underskrift  
………………………………………………………………….. 
Daniel Blomqvist 

Plats och tid Sammanträdet hålls i Egnellska huset, vån 4 mötesrum Boman, kl. 08:30-12:15 

Beslutande  MP) 
 (S) 
 (C) 
 (S) 
 (V) 
 (M) 
 (M) 

Richard Holmqvist, ordförande 
Sven-Erik Bertell, 1:e vice ordförande  
Anna Hägglund  
Anna Fält  
Monica Lindh 
Birgitta Hiertner  
Göran Forsén  

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(M) Ana Maria Zorrilla 
(S) Leif Berglund   
(C) Magnus Norberg 

(MP) Mats Wiklund  
(S) Christer Pettersson  
 

  
  

Övriga deltagare Lena Melander, tf förvaltningschef 
Chatarina Lindqvist, miljöinsp. §13-14  
Peter Sjö, miljöinsp. §15-16  
Kristin Andersson, miljöinsp. §15-17 
Thomas Jågas, miljöinsp. §23 

Daniel Blomqvist, sekreterare 

  
Utses att justera Sven-Erik Bertell 

Justeringsdag 2014-03-18, kl.11.30 

Justerade paragrafer 13-25 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

……………………………………………………………... 
Daniel Blomqvist 

 
Ordförande 

 

………………………………………………………….….. 
Richard Holmqvist 

 
Justerande 

 

………………………………………………………….….. 
Sven-Erik Bertell 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-12 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Beslutade ärenden: 

 

 
§ 13 Justering  
 
§ 14 Remissyttrande avseende verksamhetsområde i Kavelmora, Stråtenbo och Smedsbo 
 MNM0478/14 
 
§ 15 Information – Strategi och tillsynsplan 2015-2017 Miljöbalken 
 MNM0203/14 
 
§ 16 Information – revidering av taxa enligt miljöbalken 
 MNM0010/14 
 
§ 17 Information om förslag till Strategi och kontrollplan 2015 – 2017 Livsmedelslagen 
 MNM0455/14 
 
§ 18 Yttrande remiss Miljöprogrammet Falu kommun  
 MNM1487/12 
 
§ 19 Informationen om tillsyn av enskilda avloppsanläggningar 
 MNM0105/13 
 
§ 20 Information om tillsyn av minireningsverk och avloppsanläggningar med kemfällning 

2013 
 MNM0870/13 
 
§ 21 Delegationsärenden 

MNM0007/14 
 
§ 22 Information  
 
§ 23 Yttrande till SBK om ny detaljplan för flerfamiljbostäder vid Storgårdsvägen, Bjursås 
 MNM0197/14 
 
§ 24 Verksamhetsbudget 2015 samt planeringsperioden 2016-2017 
 MNM0009/14 
 
§ 25 Anmälningsärende 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-12 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 13 Protokolljustering   

 

Beslut 

 
Sven-Erik Bertell (S) utses att, tillsammans med ordföranden  
Richard Holmqvist (MP), justera dagens protokoll.  
 

Sammanfattning 

Justering sker på miljönämndens expedition 2013-03-18 kl. 11.30. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-12 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 14 Remissyttrande avseende verksamhetsområde i 
Kavelmora, Stråtenbo och Smedsbo 

  
MNM0478/14 

Beslut 

 
Miljönämnden beslutar att lämna PM ”Vatten- och avloppssituationen i Kavelmora, 
Stråtenbo och Smedsbo”, daterat 2014-02-26, som sitt yttrande till länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning/bakgrund 

Länsstyrelsen har fått samtal från en boende i Smedsbo. Den boende anser att det är viktigt 
att det görs en helhetssyn över avloppsfrågorna i byarna Kavelmora, Stråtenbo och 
Smedsbo och att det är så många hushåll i området att det borde vara kommuns ansvar att 
tillhandahålla vatten- och avloppstjänster i området. Fastighetsägaren vill därför att 
länsstyrelsen i enlighet med 6§ i lagen om allmänna vattentjänster ska utreda om det finns 
behov att bilda ett verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. Länsstyrelsen har nu 
gett miljönämnden möjlighet att yttra sig över inkomna uppgifter.  

Miljöförvaltningen anser att med rätt åtgärder på de enskilda avloppen kan byarna fortsätta 
lösa avloppen med enskilda anläggningar, utan att risker för hälsa eller miljön uppstår.  
Därför finns inte något behov av allmänna vattentjänster för Kavelmora,  
Stråtenbo och Smedsbo.  

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

Miljöförvaltningens bedömning redovisas i PM ”Vatten- och avloppssituationen i 
Kavelmora, Stråtenbo och Smedsbo”, daterat 2014-02-26. 

Bilagor 

1.Remiss från länsstyrelsen begäran om yttrande gällande vatten och avloppsfrågan i 
Lisselbo 

2. Tjänsteanteckning från länsstyrelsens samtal med den boende i Smedsbo 

3. Utredning av Lilla Aspans avrinningsområde, innehåller även kartor över 
områdena 

4. Miljönämndens beslut, 2008-03-05 § 19, i ärende 0681/05 

5. PM ”Vatten- och avloppssituationen i Kavelmora, Stråtenbo och Smedsbo”, 
daterat 2014-02-26 

 

Sänds med bilagor 2, 3, 4 och 5 till   

Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun, med hänvisning till dnr 567-1555-2014 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-12 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 15 Information – Strategi och tillsynsplan 2015-2017 
Miljöbalken  

MNM0203/14 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  
 

Sammanfattning 

Information ges inför nästa sammanträde då beslut ska fattas.  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-12 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 16 Information – revidering av taxa enligt miljöbalken 

MNM0010/14 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-12 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 17 Information om förslag till Strategi och kontrollplan 2015 
– 2017 Livsmedelslagen 

MNM0455/14 

Beslut 

 
Miljönämnden har tagit del av informationen och önskar ett 
förtydligande avseende komplettering av förändring gällande klassning. 

 

Sammanfattning/bakgrund 

Miljönämnden som kontrollmyndighet ska ha aktuell behovsutredning och 
kontrollplan. Det är därtill önskvärt att miljönämnden anger hur inriktningen 
av kontrollen ska vara. I detta dokument finns dessa delar samlade.  

Miljönämnden antog för första gången denna typ av styrdokument 2011-04-
06 avseende åren 2012 – 2014. Det nu presenterade dokumentet utgör en 
revidering och anpassning till åren 2015 – 2017 Antagande av det nu aktu-
ella dokumentet planeras ske vid nämndens april sammanträde. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

I dokumentet är de ändringar som gjorts gulmarkerade. Avsnitt som är grå-
markerade är sådant som ska uppdateras/kompletteras och som inte är gjort 
ännu. 

Ändringarna handlar i huvudsak om uppdateringar utifrån att andra år om-
fattas och att nuläget är annorlunda.  

Här presenteras även en uppföljning av miljönämndens egna mål för livs-
medelskontrollen: 

”Andelen verksamheter som är klassade i erfarenhetsklass A ska öka”. 

Under några har kontrollen utförts systematiskt och kontinuerligt och det 
finns underlag för att göra erfarenhetsbedömning. Ett aktivt arbete har 
genomförts under hösten 2013 med genomgång av alla objekt som 
kontrollerats under året (ca 300) och deras kontrollresultat. 

Detta har resulterat i en ökning av antalet verksamheter placerade i 
erfarenhetsklass A till 14 % från startåret 2011 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-12 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 18 Yttrande remiss Miljöprogrammet Falu kommun  

 MNM1487/12  

Beslut 

 
Miljönämnden lämnar följande yttrande.  
 
Allmänt 
Programmet är i stort mycket bra med väl avvägda ambitioner. Det är 
mycket angeläget att åtgärder vidtas så att programmets mål verkligen 
uppnås. 
 
Utformning 
Programmets layout är mycket tilltalande, vilket ökar sannolikheten för 
att det blir läst. Bildvalet är tilltalande, dock bör cyklister på bilder ha 
hjälm. Någon vinterbild borde också finnas med för att ge en bättre 
verklighetsanknytning. 
Programmet skulle vinna på en grundlig redaktionell genomgång. 
Målformuleringarna bör vara enhetligt formulerade, i samma språkliga 
form. Det finns många små språkfel som genom sin mängd sänker 
kvalitetsintrycket. Systemet med tre ringar under ”Strategier” är en god 
idé, men det är alltför ofta svårt att förstå varför de är fyllda och ofyllda 
just som de är. En revidering bör göras. 

  Sakligt 

Övergripande 

Det bör redan i inledningen framgå att Sveriges nationella miljömål är 
en utgångspunkt för vårt lokala miljöarbete. Det bör också tydliggöras 
att de tre ringarna miljö, folkhälsa och tillväxt refererar till Falu 
kommuns tre hållbarhetsprogram och inte till de tre etablerade 
dimensionerna för hållbarhet.  
Det borde vara tydligare att ett huvudsyfte med vårt energiarbete är att 
göra vår klimatpåverkan så liten som möjligt. Vi föreslår därför att det 
första huvudområdet kallas ”Klimatklok kommun” i stället för 
”Fossilfritt och energieffektivt Falun”. 
 
Detaljer 

Sid 4 
Meningen ”En snar övergång….allvarliga klimateffekter” under 
rubriken ”Varför dessa mål?” i vänstra spalten, bör bytas till ”En snar 
övergång….ännu allvarligare klimateffekter”. 
I sista meningen i samma stycke bör ”oberoende” bytas mot ”minskat 
beroende”. Samma ändring ska då också göras i tredje spalten på 
motstående sida. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-12 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sid 6 
Första punkten under ”Övergripande mål”, ”Vår 
hälsa…miljöpåverkan” är oklar. Vad är en positiv miljö? Kanske det 
som förbättrar vår hälsa? I så fall ger målet, med denna formulering, 
ingen information alls. Vi föreslår i stället ”En mer hälsofrämjande 
miljö”. 
Sid 7 
Under rubriken ”Minskad strålning” bör meningen ”Hälsorisker kan 
inte uteslutas…mobiltelefonen” bytas mot ”Hälsorisker kan inte helt 
uteslutas…mobiltelefonen” 
Sid 9 
Första punkten under område 2.1 bör lyda: ”utforma den fysiska miljön 
för ökad trivsel och hälsa” 
Tredje punkten under område 2.1 bör lyda: ”minska luftföroreningar 
från arbets- och fritidsfordon” 
Sid 11 
Tredje punkten under område 2.5 bör lyda ”skapa förutsättningar för 
ekologisk och lokalt producerad mat och foder”. Fjärde punkten i 
samma stycke bör lyda ”ge jordbrukare utbildningsstöd i företagande 
samt miljöanpassad och ekologisk produktion” 
Under område 2.6 bör punkten ”verka för övergång till ekologisk 
odling” läggas till. 
Sid 12 
Under rubriken ”Varför dessa mål?” bör meningen ”Anpassning måste 
ske, och global miljörättvisa måste införas” läggas till efter meningen 
”Detta är ohållbart…konflikter”. 
I första meningen under ”Koll på konsumtion” bör ”handeln” och 
”kommunen” byta plats. I meningen som följer bör ”ett ökat utbud av” 
bytas till ”övergång till”. 
Meningen ”En optimerad…handeln” bör bytas mot ”Minskat svinn av t 
ex mat gynnar både miljö och ekonomi”. 
Sid 13 
I sista meningen under rubriken ”Nya jobb för ett hållbart samhälle” 
bör avslutningen, ”via Stiftelsen…Region” tas bort. 
Sid 15 
I område 3.1 bör ersättning av animalisk föda med vegetabilisk vara en 
del av strategin. Det kan framhållas genom en egen punkt eller som ett 
tillägg till punkt 2. 
I sista punkten under område 3.1 bör ”genom information” läggas till. 
Efter ”Delmål:”, samma område, bör ”Storköken” bytas ut mot 
”Köken”. 
Delmålet under område 3.3 är svårbegripligt. Varför ska områden med 
gruvavfall undantas? 
Sid 16 
Under område 3.4 bör ”bibehålla” bytas mot ”säkerställa” i första 
punkten under rubriken ”Syfte” 
Delmålet att bygga ut minst ett saneringsområde per år är otillräcklig. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-12 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Under område 3.5 bör det refereras till avfallstrappan. Punkterna bör 
ordnas i enlighet med denna. 
Sid 18 
Första punkten under ”Goda livsmiljöer” bör bytas ut i enlighet med 
kommentar till sid 6. 
Sid 19 
Hierarkierna stämmer inte med texten. 
Sid 21 
Stycket ”Ledning och koordination” stämmer inte med föreslagen 
omorganisation. Anpassning bör göras. 
Sid 22 
Texten under ”Ett öppet och levande odlingslandskap” går lätt att tolka 
fel, t ex som att dess värden endast behöver bibehållas t o m 2020. 
 
 
Sven-Erik Bertell deltar inte i beslutet.  
 

  
 

Sänds till  

Miljöförvaltningen  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-12 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 19 Informationen om tillsyn av enskilda 
avloppsanläggningar 

MNM0105/13 

Beslut 

 
Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningen har enligt 2013 års verksamhetsplan bedrivit tillsyn av 
enskilda avloppsanläggningar. Tillsynen utfördes i och runt Hillersboda, 
Vikasjön, Önsbackdammen och inom VA-området Enviken (Hedgårdarna) 
och områdena har olika krav på reningsnivån. 

Tillsynen omfattade 174 stycken fastigheter. I de fall fastighetsägarna 
meddelade att indraget vatten saknas plockades de bort. Utfallet av utförda 
inspektioner blev att 47 % hade bristfälliga avloppsanläggningar. Dessa fick 
ett förbud som träder i kraft 31 oktober 2015. I Hedgårdarna utreder Falu 
Energi & Vatten om 9 av 17 fastigheter ska tas ur verksamhetsområdet.   

De avloppsanläggningar som inte fick ett beslut om förbud fick en 
inspektionsrapport. Inspektionsrapporten innehöll informationen om att 
utifrån status på avloppsanläggningen vid inspektionstillfället samt den 
nuvarande belastningen är det miljöförvaltningens bedömning att 
avloppsanläggningen inte behöver åtgärdas i dagsläget.  

Alla fastigheter som hade enskilda avloppsanläggningar där vi utförde 
tillsyn fick ett beslut om avgift. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-12 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 20 Information om tillsyn av minireningsverk och 
avloppsanläggningar med kemfällning 2013 

MNM0870/13 

Beslut 

 
Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 

Miljönämnden har inom 2013 års verksamhetsplan bedrivit tillsyn på 
minireningsverk och avloppsanläggningar med kemfällning.  

Syftet med tillsynen är att kontrollera fastighetsägarens egenkontroll och 
inspektera avloppsanläggningen.  

Under 2013 har miljöförvaltningen utfört tillsyn på 10 avloppsanläggningar 
och utfört uppföljningar på 4 fastigheter från tidigare år.  

Miljöförvaltningen har genomfört inspektion på fastighet tillsammans med 
servicetekniker från leverantören.  

Av utförd tillsyn hade 60 % avvikelser som krävde åtgärd, fastighetsägarna 
tog själva på sig att åtgärda avvikelser som hade uppmärksammats. 
Fastighetsägarna har genom att skicka in dokument och/eller bilder 
redovisat vidtagna åtgärder.  
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-03-12 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 21 Delegationsärenden  
 

MNM0007/14 

 
Beslut 

Miljönämnden har tagit del av följande delegationsbeslut. 
 
 
MNM2161/13 Yttrande till SBK tillstyrker 
MNM1611/13 Yttrande till BN angående förhandsbesked för nybyggnation av 

enbostadshus på Vallmora 43:1 
MNM1760/13 Föreläggande om att lämna in uppgifter samt utföra åtgärder 

2014-01-23 
MNM2218/13 Beslut om att söka medgivande samt vidta åtgärder 2014-01-20 
MNM2133/13 Tillstånd 2014-01-20 till kemfällning och markbädd dim. för 3 

hushåll 
MNM1710/13 Föreläggande att komplettera bullermätningen 2014-01-15 
MNM2238/13 Tillstånd 2014-01-15 för WC o BDT till infiltration 
MNM2185/13 Tillstånd 2014-01-14 för tät markbädd 
MNM0976/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0974/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0974/13 Tillsynsavgift 1 x 827 kr 
MNM0960/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM0976/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM0960/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM1222/12 Beslut om förbud avlopp 2014-01-09 
MNM0977/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0977/13 Tillsynsavgift 1x 827 kr 
MNM0978/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0978/13 Tillsynsavgift 1 x 827 kr 
MNM0957/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM0959/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0959/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM1334/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0957/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM1334/13 Tillsynsavgift 1 x 827 kr 
MNM0410/13 Beslut om förbud 2014-01-07 
MNM0373/13 Beslut om förbud 2014-01-07 
MNM0414/13 Beslut om förbud 2014-01-07 
MNM2088/13 Beslut om avgift 
MNM1931/13 Delg. kvitto 
MNM0083/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-01-14 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-03-12 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM0124/14 Beslut om tilldelning av kontrolltid 2014-01-14 
MNM2170/13 Beslut om att komma in med åtgärdsplan för handfat 2014-01-14 
MNM0075/14 Beslut om tillsynstid 2014-01-08 
MNM2244/13 Beslut om tillsynstid 2014-01-03 
MNM1964/13 Beslut om tillsynstid 2014-01-03 
MNM2245/13 Beslut om tillsynstid 2014-01-03 
MNM0179/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-01-30 
MNM0178/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-01-30 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Hanna Lundin 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Thomas Jågas 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Chatarina Lindqvist 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Hans Johansson 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Peter Sjö 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Jonas Eriksson 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Annafia Öqvist 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Niclas Sundstedt 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Ann-Catrin Gustavsson 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Gustaf Gagge Lif 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Anna-Karin Olsson 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Kristin Andersson 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Joanna Björkman 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Magdalena Lindblom 
MNM2290/13 Yttrande till länsstyrelsen om kompletteringar av ansökan 
MNM1766/13 Beslut om lämna in uppgifter gällande ventilation 
MNM2113/13 Beslut om åtgärder 
MNM0493/13 Beslut om att utreda möjligheterna att minska energianvändingen 
MNM2022/13 Beslut om åtgärd 
MNM2064/13 Beslut om utredning 
MNM2023/13 Beslut om att vidta åtgärder 
MNM1511/12 Yttrande över ansökan om tillstånd till ombyggnad av Lingheds 

vattenkraftverk 
MNM2253/13 Yttrande till länsstyrelsen angående ansökan om upphävande av 

tillstånd för sågverksrörelse 
MNM1748/13 Beslut om tillstånd WC o BDT till biobädd med kemfällning 

2014-01-28 
MNM1285/13 Beslut om avgift avlopp 26-200 pe 2014-01-15 
MNM0410/13 Beslut om avgift avlopp 2014-01-07 
MNM0414/13 Beslut om avgift avlopp 2014-01-07 
MNM0373/13 Beslut om avgift avlopp 2014-01-07 
MNM0134/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1566/13 Föreläggande om åtgärdsplan för energieffektivisering 
MNM2161/13 Yttrande till SBK tillstyrker 
MNM1611/13 Yttrande till BN angående förhandsbesked för nybyggnation av 

enbostadshus på Vallmora 43:1 
MNM1760/13 Föreläggande om att lämna in uppgifter samt utföra åtgärder 

2014-01-23 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-03-12 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM2218/13 Beslut om att söka medgivande samt vidta åtgärder 2014-01-20 
MNM2133/13 Tillstånd 2014-01-20 till kemfällning och markbädd dim. för 3 

hushåll 
MNM1710/13 Föreläggande att komplettera bullermätningen 2014-01-15 
MNM2238/13 Tillstånd 2014-01-15 för WC o BDT till infiltration 
MNM2185/13 Tillstånd 2014-01-14 för tät markbädd 
MNM0976/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0974/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0974/13 Tillsynsavgift 1 x 827 kr 
MNM0960/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM0976/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM0960/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM1222/12 Beslut om förbud avlopp 2014-01-09 
MNM0977/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0977/13 Tillsynsavgift 1x 827 kr 
MNM0978/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0978/13 Tillsynsavgift 1 x 827 kr 
MNM0957/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM0959/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0959/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM1334/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0957/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM1334/13 Tillsynsavgift 1 x 827 kr 
MNM0410/13 Beslut om förbud 2014-01-07 
MNM0373/13 Beslut om förbud 2014-01-07 
MNM0414/13 Beslut om förbud 2014-01-07 
MNM2088/13 Beslut om avgift 
MNM1931/13 Delg. kvitto 
MNM0083/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-01-14 
MNM0124/14 Beslut om tilldelning av kontrolltid 2014-01-14 
MNM2170/13 Beslut om att komma in med åtgärdsplan för handfat 2014-01-14 
MNM0075/14 Beslut om tillsynstid 2014-01-08 
MNM2244/13 Beslut om tillsynstid 2014-01-03 
MNM1964/13 Beslut om tillsynstid 2014-01-03 
MNM2245/13 Beslut om tillsynstid 2014-01-03 
MNM0179/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-01-30 
MNM0178/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-01-30 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Hanna Lundin 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Thomas Jågas 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Chatarina Lindqvist 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Hans Johansson 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Peter Sjö 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Jonas Eriksson 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Annafia Öqvist 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Niclas Sundstedt 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Ann-Catrin Gustavsson 
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MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Gustaf Gagge Lif 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Anna-Karin Olsson 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Kristin Andersson 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Joanna Björkman 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Magdalena Lindblom 
MNM2290/13 Yttrande till länsstyrelsen om kompletteringar av ansökan 
MNM1766/13 Beslut om lämna in uppgifter gällande ventilation 
MNM2113/13 Beslut om åtgärder 
MNM0493/13 Beslut om att utreda möjligheterna att minska energianvändingen 
MNM2022/13 Beslut om åtgärd 
MNM2064/13 Beslut om utredning 
MNM2023/13 Beslut om att vidta åtgärder 
MNM1511/12 Yttrande över ansökan om tillstånd till ombyggnad av Lingheds 

vattenkraftverk 
MNM2253/13 Yttrande till länsstyrelsen angående ansökan om upphävande av 

tillstånd för sågverksrörelse 
MNM1748/13 Beslut om tillstånd WC o BDT till biobädd med kemfällning 

2014-01-28 
MNM1285/13 Beslut om avgift avlopp 26-200 pe 2014-01-15 
MNM0410/13 Beslut om avgift avlopp 2014-01-07 
MNM0414/13 Beslut om avgift avlopp 2014-01-07 
MNM0373/13 Beslut om avgift avlopp 2014-01-07 
MNM0134/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1566/13 Föreläggande om åtgärdsplan för energieffektivisering 
MNM2161/13 Yttrande till SBK tillstyrker 
MNM1611/13 Yttrande till BN angående förhandsbesked för nybyggnation av 

enbostadshus på Vallmora 43:1 
MNM1760/13 Föreläggande om att lämna in uppgifter samt utföra åtgärder 

2014-01-23 
MNM2218/13 Beslut om att söka medgivande samt vidta åtgärder 2014-01-20 
MNM2133/13 Tillstånd 2014-01-20 till kemfällning och markbädd dim. för 3 

hushåll 
MNM1710/13 Föreläggande att komplettera bullermätningen 2014-01-15 
MNM2238/13 Tillstånd 2014-01-15 för WC o BDT till infiltration 
MNM2185/13 Tillstånd 2014-01-14 för tät markbädd 
MNM0976/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0974/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0974/13 Tillsynsavgift 1 x 827 kr 
MNM0960/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM0976/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM0960/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM1222/12 Beslut om förbud avlopp 2014-01-09 
MNM0977/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0977/13 Tillsynsavgift 1x 827 kr 
MNM0978/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0978/13 Tillsynsavgift 1 x 827 kr 
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MNM0957/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM0959/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0959/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM1334/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0957/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM1334/13 Tillsynsavgift 1 x 827 kr 
MNM0410/13 Beslut om förbud 2014-01-07 
MNM0373/13 Beslut om förbud 2014-01-07 
MNM0414/13 Beslut om förbud 2014-01-07 
MNM2088/13 Beslut om avgift 
MNM1931/13 Delg. kvitto 
MNM0083/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-01-14 
MNM0124/14 Beslut om tilldelning av kontrolltid 2014-01-14 
MNM2170/13 Beslut om att komma in med åtgärdsplan för handfat 2014-01-14 
MNM0075/14 Beslut om tillsynstid 2014-01-08 
MNM2244/13 Beslut om tillsynstid 2014-01-03 
MNM1964/13 Beslut om tillsynstid 2014-01-03 
MNM2245/13 Beslut om tillsynstid 2014-01-03 
MNM0179/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-01-30 
MNM0178/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-01-30 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Hanna Lundin 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Thomas Jågas 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Chatarina Lindqvist 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Hans Johansson 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Peter Sjö 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Jonas Eriksson 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Annafia Öqvist 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Niclas Sundstedt 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Ann-Catrin Gustavsson 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Gustaf Gagge Lif 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Anna-Karin Olsson 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Kristin Andersson 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Joanna Björkman 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Magdalena Lindblom 
MNM2290/13 Yttrande till länsstyrelsen om kompletteringar av ansökan 
MNM1766/13 Beslut om lämna in uppgifter gällande ventilation 
MNM2113/13 Beslut om åtgärder 
MNM0493/13 Beslut om att utreda möjligheterna att minska energianvändingen 
MNM2022/13 Beslut om åtgärd 
MNM2064/13 Beslut om utredning 
MNM2023/13 Beslut om att vidta åtgärder 
MNM1511/12 Yttrande över ansökan om tillstånd till ombyggnad av Lingheds 

vattenkraftverk 
MNM2253/13 Yttrande till länsstyrelsen angående ansökan om upphävande av 

tillstånd för sågverksrörelse 
MNM1748/13 Beslut om tillstånd WC o BDT till biobädd med kemfällning 
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2014-01-28 
MNM1285/13 Beslut om avgift avlopp 26-200 pe 2014-01-15 
MNM0410/13 Beslut om avgift avlopp 2014-01-07 
MNM0414/13 Beslut om avgift avlopp 2014-01-07 
MNM0373/13 Beslut om avgift avlopp 2014-01-07 
MNM0134/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1566/13 Föreläggande om åtgärdsplan för energieffektivisering 
MNM2161/13 Yttrande till SBK tillstyrker 
MNM1611/13 Yttrande till BN angående förhandsbesked för nybyggnation av 

enbostadshus på Vallmora 43:1 
MNM1760/13 Föreläggande om att lämna in uppgifter samt utföra åtgärder 

2014-01-23 
MNM2218/13 Beslut om att söka medgivande samt vidta åtgärder 2014-01-20 
MNM2133/13 Tillstånd 2014-01-20 till kemfällning och markbädd dim. för 3 

hushåll 
MNM1710/13 Föreläggande att komplettera bullermätningen 2014-01-15 
MNM2238/13 Tillstånd 2014-01-15 för WC o BDT till infiltration 
MNM2185/13 Tillstånd 2014-01-14 för tät markbädd 
MNM0976/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0974/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0974/13 Tillsynsavgift 1 x 827 kr 
MNM0960/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM0976/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM0960/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM1222/12 Beslut om förbud avlopp 2014-01-09 
MNM0977/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0977/13 Tillsynsavgift 1x 827 kr 
MNM0978/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0978/13 Tillsynsavgift 1 x 827 kr 
MNM0957/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM0959/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0959/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM1334/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM0957/13 Beslut 2014-01-09 om att meddela utsläppsförbud 
MNM1334/13 Tillsynsavgift 1 x 827 kr 
MNM0410/13 Beslut om förbud 2014-01-07 
MNM0373/13 Beslut om förbud 2014-01-07 
MNM0414/13 Beslut om förbud 2014-01-07 
MNM2088/13 Beslut om avgift 
MNM1931/13 Delg. kvitto 
MNM0083/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-01-14 
MNM0124/14 Beslut om tilldelning av kontrolltid 2014-01-14 
MNM2170/13 Beslut om att komma in med åtgärdsplan för handfat 2014-01-14 
MNM0075/14 Beslut om tillsynstid 2014-01-08 
MNM2244/13 Beslut om tillsynstid 2014-01-03 
MNM1964/13 Beslut om tillsynstid 2014-01-03 
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MNM2245/13 Beslut om tillsynstid 2014-01-03 
MNM0179/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-01-30 
MNM0178/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-01-30 
MNM0006/13 Beslut om vidaredelegation till Hanna Lundin 
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§ 22 Information  

 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 

Miljönämnden får information om: 

- Verksamhetsrapport 

- Information från parlamentariska gruppen  

- Kurser, Anna Hägglund och Richard Holmqvist med Anna Fält som 
reserv deltar i FAH 2-3 april 2014.  
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§ 23 Yttrande till SBK om ny detaljplan för flerfamiljbostäder vid 
Storgårdsvägen, Bjursås 

  
MNM0197/14 

Beslut 

 
Miljönämnden tillstyrker den föreslagna detaljplanen för 
flerfamiljsbostäder vid Storgårdsvägen. 

 

Sammanfattning/bakgrund 

Falu kommun föreslår att en ny detaljplan ska upprättas för ett område väs-
ter om Storgårdsvägen i Bjursås. Syftet med detaljplanen är att pröva om det 
är möjligt att komplettera området kring befintlig förskola med bostäder i 
form av flerfamiljshus. Planområdet är i huvudsak sedan tidigare planlagt. 
Miljönämnden har beretts möjlighet att yttra sig över den föreslagna plan-
ändringen. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

Planområdet ligger inom det område som av länsstyrelsen som har pekats ut 
som värdefullt jordbrukslandskap och i Falu kommuns gamla översiktsplan 
som ett område av särskild betydelse för kultur- och naturvärden. Avgräns-
ningarna är generella och bedömning av olika åtgärders påverkan på värdet 
måste göras i det enskilda fallet. Miljönämnden har generellt varit restriktiv 
till att tillstyrka t.ex. bygglov inom det värdefulla jordbrukslandskapet. 

Miljöförvaltningens bedömning av naturvärdet i det aktuella området är att 
det inte har samma dignitet som t.ex. det öppna landskapet längre upp mot 
Baggarvet genom att det redan är påverkat av bebyggelse bl.a. genom att 
förskolan finns på platsen. De mest värdefulla delarna på den kommunägda 
marken med ett utpekat naturvärde lämnas även utanför planområdet. För att 
minimera påverkan på landskapet är det viktigt att koncentrera till kom-
mande hus till den befintliga bebyggelsestrukturen vilket även är inriktning-
en i planen.  

Miljöförvaltningens samlade bedömning är att planen kan tillstyrkas genom 
att de mest värdefull delarna av den kommunala marken inom den gamla 
planen undantas från att bebyggas samt att nya bostäder anpassas till den 
redan befintliga bebyggelsestrukturen. På det viset minimeras påverkan på 
det värdefulla kultur- och naturlandskapet samtidigt som behovet av nya 
flerbostadshus centralt i Bjursås tillgodoses. 

För att långsiktigt bevara det variationsrika jordbrukslandskapet i Bjursås är 
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det viktigt att markerna kan hävdas genom antingen bete, slåtter eller odling. 
Stadsbyggnadskontoret bör ha med detta vid sina avvägningar mellan olika 
intressen. Planen kan innebära att det blir svårare för djurhållning och det är 
därför av vikt att intresset samt behovet av djurhållning i området klargörs 
under samrådet. Framkommer det att det finns tydliga konflikter bör man 
eftersträva att planen inte ska avsevärt försvåra djurhållning t.ex. genom 
justeringar av planen.  

I övrigt har miljöförvaltningen inga andra synpunkter att lämna på planen 
utifrån miljönämndens ansvarsområden. 

 
 

 

Sänds till  

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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§ 24 Verksamhetsbudget 2015 samt planeringsperioden 2016-
2017 

  
MNM0009/14 

Beslut 

Tf miljöchef får i uppdrag att lämna in inför nämnden framlagt förslag till 
budget 2015-2017 med följande förändring: 

I kapitel 5 Hållbarhetsprogrammens ekonomi 2015-2017 ska framhållas att 
miljönämnden ser ett behov av att klargöra hur tillsynens uppdrag inom 
information och beteendepåverkan kan stärkas inom ”Koll på konsumtion 
och kemiska ämnen” i miljöprogrammet 2020. 

Miljönämnden tar i övrigt diskussionen och informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning/bakgrund 

Miljönämndens budgetförslag ska lämnas in till ekonomikontoret senast den 14 
mars. Vid sammanträdet den 5 februari diskuterades att inriktningen för 
planperioden ska vara den samma som för 2014-2016. Vid dagens samman-
träde förs diskussion om det finns några nya prioriteringar utifrån förslaget till 
reviderat miljöprogram 2020. 

 
 

 

Sänds till  

Ekonomikontoret 
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§ 25 Anmälningsärende  

 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av anmälningsärende i bil. § 25.   
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