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§ 78 Godkännande av programhandling samt information - 
Resecentrum Falun  

KS0696/10 

Beslut 
1. Programhandlingen godkänns som underlag för det fortsatta arbetet. 

2. Uppdra till ordförande att tillsammans med 1:e och 2:e vice 
ordförande föra diskussioner och få till stånd en uppgörelse med 
Trafikverket om de tillkommande ofinansierade funktionerna. 

3. I övrigt har utvecklingsutskottet tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Falu kommun arbetar tillsammans med Trafikverket, Dalatrafik och Jernhu-
sen AB med att skapa ett resecentrum i Faluns södra centrum. Genom att 
skapa bättre tillgänglighet till och samband mellan olika transportslag un-
derlättas människors vardagspendling till arbete och studier. Detta ger i sin 
tur en bättre matchning på arbetsmarknaden vilket bidrar positivt till regio-
nens utveckling. Resecentrum är också en viktig del i utvecklingen av Södra 
Centrum till ett sammanhängande stadslandskap med bättre kopplingar till 
angränsande stadsdelar och som blir intressant för etablering av nya verk-
samheter och bostäder.  

Ett tydligt mål för kommunen är att ha ett fungerande resecentrum klart till 
skid-VM 2015. 

Projektet bedrivs till viss del (gångtunnel mellan plattformarna samt tillhö-
rande trappor och hissar) som ett EU-projekt med stöd från den Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och med Falu kommun som projektägare och 
med offentlig medfinansiering från Trafikverket och Region Dalarna.  

Inom EU-projektet har en projekteringsförberedande utredning kring funk-
tionssamband, utformning och gestaltning (FUG-utredningen) genomförts 
vilken nu är klar. 

Beslutets punkter 1 och 3 är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-06-08. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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§ 79 Begäran om planuppdrag Detaljplan för grupp- 
              bostadshus på Kopparvägen  

KS0343/12 

Beslut 
1. Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) får i 

uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för gruppbostadshus vid 
Kopparvägen, med beaktande av de aspekter som framgår av 
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2012. 

2. Planarbetet bekostas av Falu kommun. 

3. Planuppdraget innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrå-
gan. 

Sammanfattning 
Kommunfastigheter har ansökt om att ny detaljplan ska upprättas för en 
obebyggd tomt vid Kopparvägen. Syftet med den önskade detaljplanen är att 
kunna uppföra en gruppbostad med sex lägenheter. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-06-01. 

 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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§ 80 Svar till Länsstyrelsen Dalarna angående förslag att 
fastställa verksamhetsområde i Länsbodarna för avlopp   

KS0697/11 

Beslut 
Tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2012 justeras enligt dagens 
diskussion och överlämnas som svar till Länsstyrelsen.  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som bevakar att kommunen fullgör 
sin skyldighet att tillgodose behovet av vattentjänster. Den 16 december 
2011 inkom en ansökan till Länsstyrelsen om att ta upp ett tillsynsärende av 
sådant slag. En fastighetsägare i Länsbodarna begär med hänvisning till 
lagen om allmänna vattentjänster (LAV), att Länsstyrelsen förelägger Falu 
kommun att snarast inrätta verksamhetsområde för VA i Länsbodarna.  

Kommunstyrelsen har yttrat sig över skrivelsen den 14 februari 2012.  I 
yttrandet kommenteras att det vore ineffektivt att föregå den prioriterings- 
och avvägningsdiskussion som görs inom ramen för den VA-planering som 
pågår i kommunen.  

Därefter har Länsstyrelsen presenterar ett förslag till beslut och som nu 
kommuniceras. I förslaget förelägger de Falu kommun att låta 
verksamhetsområde omfatta Länsbodarna så att det ingår i det allmänna 
VA-nätet. Denna utbyggnad ska då vara färdig senast den 31 december 
2015.  

Falu kommun ges tillfälle att yttra sig över detta förslag till beslut. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-06-11/förslag svar. 

Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarna 
Stadsbyggnadskontoret 
Miljönämnden 
Falu Energi & Vatten 
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§ 81 Information om tillståndsansökan för vindkraft- 
anläggning i Svartnäs med omnejd i Falu kommun   

KS0774/08  

Beslut 
1. Ordförande får i uppdrag att svara Mark- och miljödomstolen och att 

i svaret stå fast vid vad vi tidigare sagt. 

2. I övrigt har utvecklingsutskottet tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen erbjuder Falu kommun att yttra sig  
över inkomna handlingar från Bergvik Skog AB m.fl. angående tillstånd till  
gruppstation för vindkraftanläggning inom Svartnäsområdet. 
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