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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-06-11 

    
 

Postadress Besöksadress       Telefonväxel    

791 83  FALUN Myntgatan 45      023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 

Sammanträdesdatum  2014-06-11  

Datum när anslaget sätts upp 2014-06-17 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. 08:30-12:35 

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

Richard Holmqvist, ordförande 
Sven-Erik Bertell, 1:e vice ordförande §40-46 
Anna Hägglund  
Anna Fält  
Monica Lindh 
Magnus Norberg  
Ana Maria Zorrilla  

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(MP) Mats Wiklund  
(S) Christer Pettersson tjg.§47-49 

 

   
  

Övriga deltagare Lena Melander, tf förvaltningschef 
Chatarina Lindqvist, miljöinsp. §42   
Hans Johansson, miljöinsp. §43 
Jonas Eriksson, miljöinsp. §43,44    
Daniel Blomqvist, sekreterare 

  
Utses att justera Magnus Norberg 

Justeringsdag 2014-06-16, kl. 17.00 

Justerade paragrafer 40, 42-49 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

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

 
Ordförande 

 

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

 
Justerande 

 

………………………………………………………….….. 
Magnus Norberg 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-06-11 

    
 

Postadress Besöksadress       Telefonväxel    

791 83  FALUN Myntgatan 45      023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 

Sammanträdesdatum  2014-06-11  

Datum när anslaget sätts upp 2014-06-11 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 

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

Richard Holmqvist, ordförande 
Sven-Erik Bertell, 1:e vice ordförande  
Anna Hägglund  
Anna Fält  
Monica Lindh 
Magnus Norberg 
Ana Maria Zorrilla  

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(MP) Mats Wiklund  
(S) Christer Pettersson  
 
 

   
  

Övriga deltagare Lena Melander, tf förvaltningschef 
Thomas Jågas, miljöinsp. 
Chatarina Lindqvist, miljöinsp. 
Daniel Blomqvist, sekreterare 

  
Utses att justera Magnus Norberg 

Justeringsdag 2014-06-11, kl.12:35 

Justerade paragrafer 41 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

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

 
Ordförande 

 

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

 
Justerande 

 

………………………………………………………….….. 
Magnus Norberg  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-06-11 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Beslutade ärenden: 

 

 
§ 40 Justering  
 
Omedelbart justerad 

§ 41 Beslut om remiss – naturreservat Sanders Gammelskog (Bevarande av särskilt värdefullt 
naturområde Nedre Gruvriset 2:2) 

 MNM1287/13 
 
§ 42 Information - Begäran om införande av ett gränsvärde för radiofrekventa fält från 

mobilbasstationer, radio- och TV-sändare samt Rakelsändare i Falu kommun 
 MNM0986/14 
 
§ 43 Delrapport - Internkontroll 2014 
 MNM0027/14 
 
§ 44 Remiss - tillstånd till vindkraftspark Svärdsjö Kyrkby 8:1 Enviksberget 
 MNM0296/11 

 
§ 45 Rapport - Tillsyn För-VM 2014, Lugnet 2:8 
 MNM1099/14 
 
§ 46 Rapport - Tillsynsprojekt Smycken i detaljhandeln (SMID) 2014 
 MNM0200/14 
 
§ 47 Information 
 
§ 48 Delegationsärenden 
 MNM0007/14 
 
§ 49 Anmälningsärenden 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-06-11 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 40 Protokolljustering   

 

Beslut 

 
Magnus Norberg utses att, tillsammans med ordföranden  
Richard Holmqvist (MP), justera dagens protokoll.  
 

Sammanfattning 

Justering sker på miljönämndens expedition 2014-06-16, kl. 17.00.  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-06-11 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 41 Förslag att skicka ut förslaget till naturreservatet Sanders 
gammelskog på remiss  

MNM1287/13 

Beslut 

 
1. Miljönämnden beslutar att skicka ut förslaget på föreskrifter och skötselplan 

för naturreservatet Sanders gammelskog daterade 2014-06-03 på remiss 
enligt sändlistan. 
 

2. Remisstiden skall vara till 2014-09-20. 
 

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.  
 
 

 

Sammanfattning/bakgrund 

Falu kommun har klassat Sanders gammelskog som särskilt värdefullt efter 
metodiken i Falu kommuns naturvårdsprogram som kommunfullmäktige antog 10 
juni 2010. Grunden för klassningen är att området har mycket höga biologiska 
värden, är tätortsnära och viktigt för det rörliga friluftslivet samt att det är 
förhållandevis stort. Enligt naturvårdsprogrammet ska Falu kommun arbeta för att 
bevara särskilt värdefulla områden. Genom att bilda naturreservat av området kan 
Falu kommun långsiktigt bevara Sanders gammelskog och säkerställa områdets höga 
naturvärden och betydelse för rekreation och friluftsliv.  

Som ansvarig för Falu kommuns arbete med naturvård är det miljönämnden som 
bereder ärenden vid bildande av kommunala naturreservat. Själva beslutet att bilda 
naturreservat är det kommunfullmäktige som fattar.  

Ett förslag till beslut med föreskrifter och skötselplan har tagits fram och det ska som 
en del i processen skickas ut på remiss till sakägare, intresseorganisationer och andra 
myndigheter. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

Att bilda ett naturreservat av Sanders gammelskog ligger helt i linje med 
Miljöprogrammet som nu håller på att tas fram samt Folkhälsoprogrammet.  

Området har höga biologiska värden och genom att skogen nu skyddas från 
skogsbruk kan naturvärdena långsiktigt bevaras och med en anpassad skötsel 
även stärkas. Området kommer även att tillgängliggöras genom en parkering, 
skyltning och anläggning av en vandringsled. Ur ett hälsoperspektiv kommer 
området att fylla en viktig funktion genom att det blir tillgängligt för fysisk 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-06-11 

    
 
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

aktivitet och rekreation. Det tätortsnära läget gör även att Sanders gammelskog 
kan bli en viktig resurs för skolorna i deras verksamhet. 

 

Sänds till  

Stadsbyggnadskontoret 
Trafik- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsutskottet 
Kultur- och ungdomsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunala handikapprådet 
Ungdomsrådet 
Kommunala pensionärsrådet 
Centerpartiet 
Falupartiet 
Folkpartiet 
Kristdemokraterna 
Miljöpartiet 
Moderaterna 
Socialdemokraterna 
Vänsterpartiet 
Sverigedemokraterna 
Bergvik Skog AB 
Falu Energi & Vatten AB 
Falu elnät 
Fortum 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Skogsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
SGU 
Naturskyddsföreningen i Falubygden 
Falu Fågelklubb 
Svenska Jägarförbundet Dalarna 
Friluftsfrämjandet Falun 
Dalarnas museum 
OK Kåre 
Aspeboda Stora Kopparbergs viltvårdsområde 
Landsbygdsgruppen 
NCC 
Olle Bengts Grus AB 
Falu Sport och Pistolskytteklubb 
Falubygdens Jaktskytteklubb 
SMK Dala Falu/Bilsektionen 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-06-11 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 42 Information – Begäran om införandet av ett gränsvärde 
för radiofrekventa fält från mobilbasstationer, radio- och 
TV-sändare samt Rakelsändare i Falu kommun 

MNM0986/14 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-06-11 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 43 Information om genomförd internkontroll maj 2014 

  
MNM0027/14 

Enligt plan för internkontroll 2014 ska miljönämnden informeras efter genomförda 
kontrollmoment för maj månad 2014. 

Beslut 

 
Miljönämnden har tagit del av informationen.   

 

Sammanfattning/Bakgrund 

Miljönämnden har beslutat om hur internkontrollen ska genomföras för 
miljöförvaltningen under 2014 (MNM 0027/13, internkontrollplan 2013-10-29). 
Resultat från genomförda kontrollmoment ska rapporteras till förvaltningens 
ledningsgrupp och för vissa kontrollmoment (i februari och maj, se bilagor) 
delrapporteras till miljönämnden. Utöver detta ska rapportering ske till 
ekonomikontorets internkontrollsamordnare (obligatoriska kontrollmoment för 
Falu kommun). 

Förvaltningens bedömning/Konsekvens  

Internkontrollen är genomförd och rapporterad till ledningsgrupp, ekonomikontorets 
internkontrollsamordnare samt miljönämnden, enligt internkontrollplan 2014. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-06-11 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 44 Förslag till beslut om yttrande angående tillståndsansökan 
om att uppföra maximalt 13 vindkraftverk på Enviksberget
  

MNM0296/11 

Beslut 

 
Miljönämnden avstyrker ansökan. 

 
Miljönämnden framför därutöver ett antal synpunkter för beaktande i det 
fall miljöprövningsdelegationen skulle ge tillstånd till verksamheten: 

 

• Den slutliga utformningen av vindkraftparken inklusive vägdragningar 
ska fastställas i samråd med tillsynsmyndigheten. Ifall bolaget och 
tillsynsmyndigheten inte kan komma överens får bolaget begära att 
slutlig utformning ska fastställs genom beslut av 
miljöprövningsdelegationen. Nya ljud- och skuggberäkningar ska 
redovisas innan slutlig layout kan fastställas. 

 

• Vindkraftverken får inte placeras inom naturvärdesområden som enligt 
naturvärdesinventeringen betecknas som måttliga, höga eller mycket 
höga. Nya vägar ska som utgångspunkt undvika sådana områden i 
möjligaste mån. 

 

• Ljudnivån från vindkraftparken vid de detaljplanelagda områdena vid 
Långfäbodarna och Ryssjön ska få uppgå till högst 35 dBA ekvivalent 
nivå. Vid övriga hus ska 40 dBA ekvivalent nivå gälla. Angivna 
bullernivåer ska inte få överskridas vid någon bostad på grund av den 
kumulativa effekt som kan uppstå tillsammans med de redan etablerade 
och tillståndsgivna parkerna i området (Tavelberget och Räkenberget). 
Alltså får parken på Enviksberget inte ge upphov till mer än 35 
respektive 40 dBA totalt sett tillsammans med övriga parker, även om 
parken på Enviksberget i sig klarar dessa bullervärden vid bostäderna. 

 

• Hinderbelysningen ska utformas med radarstyrt kontrollsystem eller 
motsvarande teknik som innebär att hinderbelysningen endast tänds när 
flygtrafik närmar sig vindkraftsparken. 

• Riskavstånd ska hållas mellan verkens placering och enskilda vägar som 
ska hållas öppna vintertid, samt mellan verken och Rödfisksjöns samt 
Kroksjöns strandlinje, på minst (navhöjd + rotordiameter) * 1,5. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-06-11 

    
 
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

• Bolaget bör ej få igångsättningsmedgivande innan beslutet vunnit laga 
kraft.  

Sammanfattning/bakgrund 

Länsstyrelsen begär miljönämndens yttrande över ansökan om uppförande 
och drift av maximalt 13 vindkraftverk på Enviksberget söder om Svartnäs, 
fastigheterna Svärdsjö Kyrkby 8:1 och 9:1. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

Se bifogat PM. 

 
Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-04 

PM om Miljöförvaltningens bedömningar i ärendet. 

 

Sänds till  

Länsstyrelsen Dalarna  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-06-11 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 45 Rapport – Tillsyn för-VM 2014, Lugnet  

MNM1099/14/13 

Beslut 

 

 Miljönämnden har tagit del av rapporten.  

 

Sammanfattning 

Kristin Andersson och Annafia Öqvist rapporterar om hur för-VM 2014 och 
VM 2015 påverkar tillsynsarbetet. De informerar om de besök och 
kontroller som gjorts under för-VM 2014. Man gjorde livsmedelskontroll 
och besökte även området för att undersöka ljudnivå/buller, 
avfallshantering, tillgång till toaletter m.m.  
Under Skid-VM 2015 ser man ett utökat behov av livsmedelskontroll.   
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-06-11 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 46 Rapport - Tillsynsprojekt Smycken i detaljhandeln 
(SMID) 2014  

MNM0200/14 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av rapporten.  
 

Sammanfattning 

Kristin Andersson och Hanna Lundin rapporterar om SMID-projektet. 
SMID-projektet är ett nationellt projekt på uppdrag av 
kemikalieinspektionen som pågår under 2014. Kontroll sker av bly, 
kadmium och nickel i smycken samt hur butikernas egenkontroll ser ut inom 
området. Tillsyn har genomförts i sju butiker i Falu kommun. Preliminära 
resultat är att smycken i tre av butikerna hade för höga halter av bly 
och/eller kadmium. Dessa smycken är nu skickade på noggrannare analys. 
Resultat och uppföljning väntas under sommaren. 

Slutlig rapport sammanställs av kemikalieinspektionen i höst. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-06-11 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 47 Information  

 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 

Miljönämnden får information om: 

- Verksamhetsrapport 

- Miljöförvaltningens arbete med blanketter, hemsida, information och 
rådgivning  

- Parlamentariska gruppens arbete samt beslut i KSA om hur arbetet 
med miljö- samhällsbyggnadsförvaltningens organisation ska 
bedrivas.   
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-06-11 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48 Delegationsärenden  
 

MNM0007/14 

 
Beslut 

Miljönämnden har tagit del av följande delegationsbeslut. 
 
 
MNM1822/13 Beslut om avgift 

MNM0809/14 Yttrande över detaljplan för Korsnäsgården mm. 

MNM0248/14 Beslut om avgift avlopp 2014-05-21 

MNM0729/14 Tillstånd 2014-05-05 för WC o BDT markbädd för tre hushåll 

MNM0730/14 Tillstånd 2014-05-05 för WC o BDT markbädd för tre hushåll 

MNM0731/14 Tillstånd 2014-05-05 för WC o BDT markbädd för tre hushåll 

MNM0879/14 Tillstånd 2014-05-06 WC och BDT till infiltration 

MNM0209/14 Beslut om att undersöka/åtgärda fukt 2014-05-05 

MNM0851/14 Beslut om försiktighetsåtgärder BDT till markbädd, 2014-05-07 

MNM0256/14 Beslut om förbud avlopp 2014-05-12 

MNM0747/14 Beslut om föreläggande att lämna in uppgifter 2014-05-13 

MNM0970/13 Tillsynsavgift 1 x 827 kr 

MNM0973/13 Tillsynsavgift 1 x 827 kr 

MNM0761/14 Nytt tillstånd WC o BDT till minireningsverk 

MNM0616/14 Föreläggande om oljecistern 2014-05-15 

MNM1000/14 Tillstånd 2014-05-19 WC + BDT till infiltration 

MNM0810/14 Tillstånd 2014-05-19 för kemfällning och markbädd 

MNM1041/14 Tillstånd 2014-05-19 för WC till sluten tank och BDT 
gråvattenfilter 

MNM2131/13 Yttrande över utredningsvillkor 

MNM0893/14 Beslut förlängt slamtömningsintervall 

MNM0982/14 Beslut förlängt slamtömningsintervall 

MNM1023/14 Beslut förlängt slamtömningsintervall 

MNM0489/14 Beslut om förnyat tillstånd 

MNM0440/14 Beslut om förnyat tillstånd 

MNM0596/14 Beslut förnyat tillstånd 

MNM0605/14 Beslut förnyat tillstånd 

MNM1007/14 Beslut förnyat tillstånd 

MNM0438/14 Beslut om tillsynsavgift 2014-05-21 

MNM0441/14 Beslut om tillsynsavgift 2014-05-21 

MNM0458/11 Beslut om avgift för tillsyn 2014-05-22 

MNM0960/14 Föreläggande om miljöskydsåtgärder 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-06-11 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM0973/14 Beslut om avgift för extra kontroll 

MNM0734/14 Föreläggande att lämna in åtgärdsplan för underhåll av köket i 
förskolan Kantarellen på fastigheten Korsnäs 4:41 

MNM1118/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-05-16 

MNM0528/14 Beslut om avgift för extrakontroll 2014-05-20 

MNM0636/14 Beslut om tillsynsavgift 2014-05-20 

MNM0853/14 Förbud att släppa ut Vulcan.o., Active fat burner, Amino 1, ISO 
Femme, Thermospeed Extreme på marknaden samt beslut om 
omhänderatagnde av dem 

MNM0256/14 Beslut om avgift avlopp 2014-05-12 

MNM0251/14 Beslut om avgift avlopp 2014-05-12 

MNM0257/14 Beslut om avgift avlopp 2014-05-09 

MNM0253/14 Beslut om avgift avlopp 2014-05-09 

MNM0249/14 Beslut om avgift avlopp 2014-05-09 

MNM0356/14 Beslut om avgift avlopp 2014-05-23 

MNM0367/14 Beslut om avgift avlopp 2014-05-23 

MNM0617/14 Föreläggande om att lämna in underhållsplan för 
ventilationssystem och fettavskiljare 

MNM1130/14 Tilldelad kontrolltid 

MNM1148/14 Tilldelad kontrolltid 

MNM0475/14 Avgift extra kontroll 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-06-11 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 49 Anmälningsärende  

 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av följande anmälningsärenden 
  
Minnesanteckningar stadsbyggnadsberedningen 2014-03-25 med bilaga. 

Protokoll Kommunala Handikapprådet Arbetsutskott 2014-04-23 

Mål nr P 2853-13, Dom Mark- och miljödomstol gällande bygglov för 
överbyggande av vattenkraftverk på fastigheten Yttertänger 3:9 i Falu 
kommun och klagorätt avseende strandskyddsdispens för samma åtgärd. 
Domslut avslag överklagande. 
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