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Sammanträdesdatum Miljönämnden 
2013-05-13 

 

Postadress Besöksadress       Telefonväxel    

791 83  FALUN Myntgatan 45          023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 
 
 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 

Sammanträdesdatum  2013-05-13  

Datum när anslaget sätts upp 2013-05-23  Datum när anslaget tas ner   

Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen 

Underskrift  
………………………………………………………………….. 
Karin Hansson 

Plats och tid Egnellska huset, mötesrum Boman, vån 4, kl. 13:00–17:00 

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

Richard Holmqvist, ordförande 
Sven-Erik Bertell, 1:e vice ordförande 
Anna Hägglund, 2:e vice ordförande 
Anna Fält 
Monica Lindh 
Göran Forsén 
Birgitta Hiertner 

 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(MP)  Mats Wiklund 
(M)    Ana Maria Zorrilla 
 

(M)     Annika Larsson 
(C)      Magnus Norberg 

Övriga deltagare Kristina Harsbo, miljöchef                  Karin Hansson, sekreterare  
Peter Sjö, miljöinsp. § 45-46               Daniel Blomqvist, vice sekr. § 38-40 
Chatarina Andersson, miljöinsp. § 38 
Jonas Eriksson, miljöinsp. § 40-42 
Thomas Jågas, miljöinsp. § 43 
Anna-Karin Olsson, miljöinsp. § 43 

  
Utses att justera Anna Hägglund 
Justeringsdag 2013-05-23, kl. 13:30  
Justerade paragrafer 38-43, 45-46 
Underskrifter 

Sekreterare 
 

……………………………………………………………... 
Karin Hansson 

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Anna Hägglund



 2 (12) 
 

Sammanträdesdatum Miljönämnden 
2013-05-13 

 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutade ärenden:  

§ 38   Vägledande diskussion:  
           Tillsyn enskilda avlopp - Hillersboda  
          - krav på åtgärder på varje fastighet eller om området  
           ska vidare enligt VA-arbetsordningen? 
           MNM0105/13 
 
§ 39   Yttrande  
          - Motion från Anna Hägglund (C):  
           Behovet av risk- och sårbarhetsanalys och ett brett  
           klimatanpassningsarbete i Falu kommun 
           MNM0900/12 
 
§ 40    Information 
 
§ 41    Rapport:  
           Tillsynsprojekt Effektiv näring 2012 
           MNM0764/13 
 
§ 42   Rapport:  
          Tillsynsprojekt Miljöpåverkan från hästgårdar samt gödselmottagare 
          MNM0102/12 
 
§ 43   Delegationsärenden 
          MNM0007/10 
 
Omedelbart justerad 
§ 44   Yttrande: 
          Översiktsplan FalunBorlänge 
          MNM0479/13 
 
§ 45   Yttrande till miljööverdomstolen över vissa handlingar angående    
           tillstånd att bedriva vindbruk inom Svartnäsområdet 
           MNM1710/08 

 
§ 46    Vägledande diskussion:  
           Vindkraftpark i Ovanåkers kommun 
           Samråd, Bergvik Skog avser att söka tillstånd enligt miljöbalken  
           för en vindkraftpark 
           MNM0999/12 
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Sammanträdesdatum Miljönämnden 
2013-05-13 

 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 Vägledande diskussion:  
Tillsyn enskilda avlopp - Hillersboda - krav på åtgärder 
på varje fastighet eller om området ska vidare enligt VA-
arbetsordningen? 

MNM0105/13 

 
Beslut 

Miljönämnden lämnar följande vägledning till förvaltningen:  

- Miljönämnden förordar skede två i arbetsmetoden det vill säga att    
        arbeta vidare för inrättande av ett kommunalt verksamhetsområde för     
        Hillersboda.  

  Beslut i ärendet kommer att fattas vid kommande sammanträde. 

Sammanfattning 

Miljöförvaltningen har påbörjat tillsyn av de enskilda avloppen i 
Hillersboda. Arbetet har börjat med att fastighetsägarna i en enkät 
(avloppsdeklaration) fått lämna uppgifter om sina vatten- och 
avloppsanläggningar. Efter sammanställning av de inkomna svaren ser 
miljöförvaltningen behov av att få tillfälle till en vägledande diskussion med 
miljönämnden om hur arbetet ska gå vidare. 

Bakgrund 

Tillsynen av de enskilda avloppen i Hillersboda har påbörjats enligt 2013 
års verksamhetsplan och i enlighet med skede 1 i VA-arbetsmetoden ”Från 
avloppsproblem till fungerande lösningar”, se bilaga 4 . Det område som 
omfattas av aktiviteten framgår av kartorna i bilaga 1 och 2. 

Vid tillsynen i Hillersboda användes i ett första steg brevinspektion som 
metod. En avloppsdeklaration skickades ut, se bilaga 3, som respektive 
fastighetsägare skulle fylla i och skicka tillbaka till miljöförvaltningen.  

Mot bakgrund av uppgifterna i inkomna avloppsdeklarationer finns behovet 
av att diskutera fortsatt tillvägagångssätt i Hillersboda. De alternativ som 
finns är följande: 

Gå vidare med tillsynen och därmed ställa krav på respektive 
fastighetsägare att åtgärda sitt avlopp.  

Besluta att området behöver allmänt VA och därför skicka Hillersboda 
vidare till skede 2 i arbetsmetoden. Området ska då in i VA-planens 
prioriteringsordning för utbyggnad av allmänt VA. 
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Sammanträdesdatum Miljönämnden 
2013-05-13 

 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

De inkomna avloppsdeklarationerna visar att 1/3 av avloppen direkt kan 
föreläggas om utsläppsförbud utan att ytterligare tillsyn/inspektion behöver 
göras. Många av de övriga har uppgett att de inte vet typ av 
avloppsanläggning vilket antyder att anläggningarna är gamla. På dessa 
behöver vi göra inspektion innan vi kan göra ytterligare bedömning. 

Inför miljönämndens sammanträde har ett informationsbrev skickats till 
berörda fastighetsägare där vi ber dem besvara frågan om de föredrar 
allmänt VA eller att lösa sina avlopp själva, se bilaga 5. Sammanställning av 
svaren kommer att redovisas på sammanträdet. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

Hillersboda valdes ut som område för tillsyn av enskilda avlopp eftersom 
bedömningen var  

 att vi såg möjlighet för var och en eller några tillsammans att lösa 
sina avlopp själva 

 att Hillersbodabäcken är näringsbelastad 

 att det inte finns någon efterfrågan om nyetableringar av bostadshus 
förutom något enstaka fritidshus. 

I lagen om allmänna vattentjänster (Lag 2006:412) formuleras kravet på 
kommunens skyldighet att ordna vattentjänster ”om det med hänsyn till 
skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning 
eller avlopp i ett större sammanhang”. Enligt praxis tolkas ”större 
sammanhang” som att en allmän VA-anläggning ska ordnas när ca 20 
fastigheter eller fler inom ett sammanhängande område har behov av VA-
tjänster.  

Antal fastigheter som tillsynas i Hillersboda är ca 70 varav alla utom 12 
bedöms ligga samlade, se karta. De inlämnade avloppsdeklarationerna visar 
på stort behov av åtgärder på avloppen. 

I de nya förelägganden som länsstyrelsen riktar mot kommunen (nu senast 
kommuniceras ett förslag avseende Svartskär/Lisselbo) – kan man ana att 
kraven mot kommunen skärpts och att risken därmed finns att Hillersboda 
kan hamna i samma läge som Svartskär/Lisselbo om någon väljer att gå till 
länsstyrelsen. 

Hillersboda ligger, precis som Svartskär/Lisselbo, långt från befintlig 
kommunal och kommersiell service och långt från de stora 
kommunikationsstråken. Avstånd till allmänna kommunikationer är ca 3 
km. Området lyfts heller inte i översiktsplanen som del av kommunens 
utvecklingsområden. Området är inte ett prioriterat utvecklingsområde i 
kommunen och det finns andra områden där en satsning på allmänt VA ger 
större effekter för kommunen.  
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Sammanträdesdatum Miljönämnden 
2013-05-13 

 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Den frågeställning som vi vill få vägledning omkring är alltså hur arbetet 
ska gå vidare: 

Ska miljönämnden gå vidare med tillsyn på respektive fastighet? 
Miljöförvaltningens uppfattning är fortfarande att det finns möjligheter för 
var och en (eller några tillsammans) att ordna sina avlopp. Men det finns då 
risk att någon går till länsstyrelsen och kommunen får ett föreläggande där 
kommunen inte själv kan styra tidplanen. 

Ska miljönämnden redan nu göra bedömningen att, med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljön, vattenförsörjning och/eller avlopp 
behöver ordnas i ett större sammanhang? Området torde uppfylla de krav 
som finns i vattentjänstlagen för att en sådan bedömning kan göras. I ett 
sådant fall ska Hillersboda skickas vidare till skede 2 i arbetsmetoden.   

Beslutsunderlag 

1. Översiktskarta  

2. Karta över Hillersboda 

3. Avloppsdeklaration 

4. Utdrag ur arbetsmetoden ”Från VA-problem till fungerande lösningar” 

5. Informationsbrev 

6. Länsstyrelsens förslag till beslut gällande Svartskär/Lisselbo om att  
    förelägga kommunen att inrätta allmänt avlopp 

Sänds till 

Miljönämndens diarium: MNM0105/13 
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Sammanträdesdatum Miljönämnden 
2013-05-13 

 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 39 Yttrande 
 - Motion från Anna Hägglund (C): Behovet av risk- och   
   sårbarhetsanalys och ett brett  
   klimatanpassningsarbete i Falu kommun 

MNM0900/12 

 
Beslut 

Miljönämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige   
    besluta att motionen bifalles. 

Sammanfattning/Bakgrund 

Anna Hägglund (C) har i en motion yrkat ”att Falu kommun beslutar inleda 
ett brett inriktat klimatanpassningsarbete för att göra Falun mer robust och 
bättre kunna möta konsekvenserna av den globala klimatförändringen”. I 
texten framförs det som bakgrund till yrkandet att det lokala arbetet med 
klimatanpassning knappt kommit igång i kommunen och att det därför är 
hög tid att ta itu med det i en bred process. Det refereras vidare till att det 
gedigna arbete med klimatanpassning som gjorts i Helsingborg kan tjäna 
som ett gott exempel. 

Kommunstyrelsen har skickat motionen på internremiss till 
kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och stadskansliet), 
miljönämnden, trafik- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och Falu 
Energi & Vatten med stadsbyggnadskontoret som samordnare av ett 
gemensamt svar. 

Det gemensamma svaret har tagits fram av en grupp med representanter från 
de berörda förvaltningarna. Det behandlas i miljönämnden, trafik – och 
fritidsnämnden och byggnadsnämnden. Falu Energi & Vatten har beretts 
möjlighet att delta men har avstått. 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum Miljönämnden 
2013-05-13 

 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 40 Information 

  

Beslut 

 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

 

Sammanfattning 
Miljönämnden får information om: 

- Ekonomisk uppföljning 

- Kurser och konferenser 

--- 

 

Beslut 

Miljönämnden utser deltagare vid kurser och konferenser enligt följande. 
   

Falu demokratikommun 
3 juni 

Richard Holmqvist 
Göran Forsén 

Kommunala betesdjur 
29 maj, Borlänge 

Ana-Maria Zorrilla 
Richard Holmqvist 
Anna Hägglund 
Anna Fält 
Sven-Erik Bertell 
Monica Lindh 
Magnus Norberg 
Birgitta Hiertner 
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Sammanträdesdatum Miljönämnden 
2013-05-13 

 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Rapport:  
Tillsynsprojekt Effektiv näring 2012 

MNM0764/13 

 
Beslut 

Miljönämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Effektiv näring var en nationell tillsynskampanj som Jordbruksverket drev 
under 2012. Målsättningen nationellt var övergripande att minska 
växtnäringsförlusterna, och mer konkret att sätta fokus på tillsyn inom 
växtnäringsområdet, få en likartad tillsyn över landet och att öka kunskapen 
inom området hos lantbrukare och inspektörer. 

Fyra tillsynsbesök utfördes. Vid alla inspektioner hade verksamhetsutövarna 
fullt tillräcklig lagringskapacitet och tillräckligt stor spridningsareal för den 
gödsel som uppkommer i verksamheten. Kunskapen om åkermarkens och 
gödslets beskaffenhet vad gäller näringsinnehåll varierade mellan 
verksamhetsutövarna. 
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Sammanträdesdatum Miljönämnden 
2013-05-13 

 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42 Rapport:  
Tillsynsprojekt Miljöpåverkan från hästgårdar samt 
gödselmottagare 

MNM0102/12 

 
Beslut 

Miljönämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljönämnden har som en aktivitet i verksamhetsplanen bedrivit tillsyn på 
miljöpåverkan från hästhållning och jordtillverkare. Syftet med tillsynen var 
att verksamhetsutövarna skulle få en ökad kännedom om vilka lagar och 
regler som gäller för gödselhantering (lagring och spridning), samt kontroll 
av att dessa regler efterlevs. 

Under 2012 har sex verksamheter med hästhållning och en jordtillverkare 
fått ett tillsynsbesök. Av de besökta fick två verksamheter föreläggande om 
att förbättra gödsellagringen. 
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Sammanträdesdatum Miljönämnden 
2013-05-13 

 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Delegationsärenden 

MNM0007/10 

 
Beslut 

Miljönämnden lägger redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna. 
 
MNM0085/13 Yttrande till SBK tillstyrker med synpunkter 
MNM0106/13 Beslut om att vidta åtgärder 
MNM0120/13 Yttrande till SBK inga synpunkter 
MNM0121/13 Beslut om användning av schaktmassor 
MNM0134/13 Yttrande till BN strandskyddsdispens tillstyrks 
MNM0161/13 Tillstånd 2013-03-11 för WC o BDT till infiltration 
MNM0167/13 Föreläggande om försiktighetsmått i samband med anmälan 
MNM0208/13 Yttrande till SBK förhandsbesked för nybyggnation av 

enbostadshus avstyckning från Lunån 1:12 
MNM0268/13 Beslut 2013-03-19 om timavgift för tillsyn 
MNM0449/13 Yttrande: Ingen erinran 
MNM0453/13 Beslut om avgift för handläggning av anmälan 
MNM0569/13 Beslut om åtgärder i förorenat område, Gasverket 3 
MNM0586/13 Beslut om åtgärder i förorenat område, Sjöbottnen 3 
MNM0599/13 Beslut 2013-03-26 om slamtömning vartannat år 
MNM0613/13 Yttrande till BN strandskyddsdispens tillstyrks med synpunkter 
MNM0639/12 Beslut om åtgärd ang ventilation 
MNM0639/12 Beslut om föreläggande att komma in med begärda uppgifter 
MNM1207/12 Beslut om att vidta åtgärd 
MNM1692/12 Beslut om att inkomma med uppgifter 
MNM1728/12 Beslut om anmälan och åtgärd 
MNM1758/12 Beslut gällande anmälan av hygienisk verksamhet 
MNM1818/12 Beslut om att inkomma med redovisning 
MNM2554/11 Tillsynsavgift extra tillsyn 800 kr x 1,5 tim 
MNM0096/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM0130/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM0131/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM0186/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1775/12 Föreläggande att lämna in märkningsuppgifter 
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Sammanträdesdatum Miljönämnden 
2013-05-13 

 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45 Yttrande till miljööverdomstolen över vissa handlingar 
angående tillstånd att bedriva vindbruk inom 
Svartnäsområdet 

MNM1710/08 

 
Beslut 

Miljönämnden beslutar lämna följande yttrande: 
 

Nämnden vill med anledning av Bergvik Skog AB:s/Foyens bemötande i 
aktbilaga 56, sidan 19, förtydliga de yttranden om villkorsskrivningen som 
nämnden tidigare lämnat in i ärendet.  

I nämndens yttrande till mark- och miljödomstolen 2012-04-17, sidan 3, 
påpekas att miljöprövningsdelegationens villkor 11 i beslutet om tillstånd 
innehåller en olycklig formulering om buller vid ”fastighet”. Ordet bör bytas 
ut mot ”bostadshus” eller liknande för att undvika missförstånd vid tillsynen 
av verksamheten. Begreppet fastighet används i dagligt tal ofta för 
byggnader, och det verkar som om miljöprövningsdelegationen har använt 
begreppet i den betydelsen här. Vid tillsyn av om villkoret uppfylls kan 
dock begreppets juridiska betydelse (jordabalken) komma att tillämpas, 
vilket skulle medföra konsekvenser som säkert inte varit avsikten med 
formuleringen. 

Om mark- och miljööverdomstolen väljer att bifalla Bergvik Skog AB:s 
första- eller andrahandsyrkande bör detta uppmärksammas. 

Miljönämnden hänvisar även i övrigt till de yttranden som lämnats in i 
ärendet (2010-10-06, 2012-06-15 och 2013-02-06).  

Sammanfattning/Bakgrund 
Bergvik Skog AB har överklagat mark- och miljödomstolens dom  
2012-10-11 att upphäva tillståndsbeslutet från 2011 för en vindkraftspark på 
83 vindkraftverk i Svartnäsområdet. Efter en remissomgång har mark- och 
miljööverdomstolen i ett föreläggande berett miljönämnden tillfälle att 
komma in med yttrande över vissa handlingar som inkommit i ärendet, 
däribland Bergvik Skog AB:s bemötande av inkomna yttranden. 

Sänds till 

Svea Hovrätt, Mark- och miljödomstolen, Rotel 0601, Box 2290, 103 17 
Stockholm  
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2013-05-13 

 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Vägledande diskussion: 
Vindkraftpark i Ovanåkers kommun Samråd, Bergvik 
Skog avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för en 
vindkraftpark 

MNM0999/12 

 
Beslut 

Miljönämnden tar till sig informationen och lämnar riktlinjer för den 
fortsatta handläggningen. 

Hänsyn bör tas till följande: 
- Minst 500 vindkraftverk är byggda/planerade i flera kommuner och   
  län i området.  

- Området inbegriper stora opåverkade områden, Natura 2000 områden   
  och ett planerat naturreservat. 

- Fritidshusbebyggelse i Gårdviksbo och Svabensverk 

Sammanfattning/Bakgrund 
Bergvik Skog AB har för närvarande samråd om en vindkraftspark 
(Hälsingeskogen) i södra delen av Ovanåkers kommun. Eftersom området 
ligger mycket nära gränsen till Falu kommun har miljönämnden inbjudits 
till samrådsmöten. Ett första samrådsyttrande har redan skickats in, i augusti 
2012. Därefter har planerna ändrats och en ny samrådsomgång pågår för 
närvarande. Ärendet tas upp i miljönämnden för information och diskussion 
om viktiga frågeställningar. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 
Underlag för information och diskussion består av inskickat 
samrådsunderlag, som bifogas. 

Frågeställningarna som miljöförvaltningen avser att ta upp rör följande: 

Närhet och risk för störningar på fritidsbebyggelse, stort opåverkat område 
och blivande naturreservat 

Projektets sammanlagda påverkan på landskap och naturmiljö med övriga 
vindkraftsprojekt i regionen 

Övriga frågor som bör tas upp i samrådsyttrandet. 

Beslutsunderlag 
1. Samrådsunderlag inkommet 2013-04-15 
2. Tidigare samrådsyttrande, delegationsbeslut 2012-08-24 
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Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 

2013-05-13 

 

Postadress Besöksadress       Telefonväxel    

791 83  FALUN Myntgatan 45          023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 

Sammanträdesdatum  2013-05-13  

Datum när anslaget sätts upp 2013-05-14 Datum när anslaget tas ner   

Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen 

Underskrift  
………………………………………………………………….. 
Karin Hansson 

Plats och tid Egnellska huset, vån 4 mötesrum Boman, kl. 13:00–17:00 

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

Richard Holmqvist, ordförande 
Sven-Erik Bertell, 1:e vice ordförande 
Anna Hägglund, 2:e vice ordförande 
Anna Fält 
Monica Lindh 
Göran Forsén 
Birgitta Hiertner 

 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(MP)  Mats Wiklund 
(M)     Ana Maria Zorrilla 
 
 

 (M)     Annika Larsson 
 (C)      Magnus Norberg 

Övriga deltagare Kristina Harsbo, miljöchef 
Thomas Jågas, miljöinsp. 
Anna-Karin Olsson, miljöinsp. 
Karin Hansson, sekreterare 
 

  
Utses att justera Anna Hägglund 
Justeringsdag 2013-05-13 
Justerade paragrafer 44 
Underskrifter 

Sekreterare 
 

……………………………………………………………... 
Karin Hansson 

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Anna Hägglund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44 Yttrande  
Översiktsplan FalunBorlänge 

MNM0479/13 

 
Beslut 

1.     Miljönämnden anser det viktigt att den inledande texten under   
        rubriken Framtidsbild omarbetas. För att klara den stora    
        omställningen till ett mer långsiktigt uthålligt samhälle år 2050,    
        måste klimat- och miljöaspekterna, men också de sociala   
        aspekterna kring omställningen markeras mycket  
        tydligare. Det måste påverka vår målbild också i det kortare  
        tidsperspektivet, de närmaste 10-20 åren. 
 
2.     Miljönämnden föreslår att en planeringsinriktning ska vara att    
        ytor för solenergi pekas ut vid översiktsplanens   
        aktualitetsförklaring. 
 
3.     Miljönämnden anser att nuvarande skyddsföreskrifter för Rogsjön   
        ska gälla även fortsättningsvis. 
 
4.     Miljönämnden anser att fältbesök behöver genomföras innan  
        beslut fattas om LIS-områden. 
 
5.      Miljönämnden vill understryka vikten av att en årlig uppföljning   
         av översiktsplanen genomförs. 
 
6.      Miljönämnden beslutar i övrigt att lämna skrivelsen daterad  
         2013-04-29 som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen. 
 
7. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Sammanfattning/Bakgrund 
Kommunstyrelserna i Falun och Borlänge har beslutat att ta fram en 
gemensam översiktsplan som ska omfatta båda kommunernas hela yta.  

Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över planen till 
miljönämnden. 

Bilaga 
- Skrivelsen daterad 2013-04-29 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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