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§ 100 Statistik och verksamhetsuppföljning 

  
MYN0526/15  

  

Beslut 
 
Informationen förs till protokollet. 

Sammanfattning 
Susanne Svärdström redogör för förvaltningens verksamhet i stort under perioden 
april-augusti 2016. Områdesansvariga tjänstemän deltar under ärendet och ger en 
mera ingående bild av sitt respektive ansvarsområde, miljöskydd, hälsoskydd, 
avlopp, livsmedel och bygg. 
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§ 102 Information till nämnden  

  
   MYN0613/15 

  
Beslut 
 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor tillstyrker att kommunen deltar i 
leaderprojektet Tillväxt & tillsyn. 
 
I övrigt förs informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Tillväxt & tillsyn: 
Kommunalråd Joakim Storck ger en kort inledning.  
 
Ola Granholm presenterar idén med projektet Tillväxt & tillsyn som planeras starta i 
januari 2017 och fortgå till 30 juni 2018. Syftet med projektet är att länka samman 
kommuners tillväxt och tillsynsarbete och att utveckla kontakter mellan kommunen och de 
företagare som verkar där.  
 
Ola har bland annat en bakgrund som näringslivschef i Orsa men även erfarenheter som 
egen företagare. Han har specialiserat sig på projektutveckling inom kommunala 
organisationer, och att hjälpa företag med kontakter med kommuner och andra offentliga 
förvaltningar.  
 
Projektet Tillväxt & tillsyn planeras i dagsläget att vara ett gemensamt projekt med, 
Borlänge, Vansbro, och Rättviks kommuner.  
 
Projektet kommer att söka EU-medel via Leader för utveckling och försörjning på 
landsbygden. Varje deltagarkommun bidrar i sin tur med respektive 40 000 kr. 
”Sysselsättning och attraktivitet på landsbygden, ett bra företagsklimat gynnar alla” 
 
I projektet kommer varje deltagarkommun att ges stora möjligheter att påverka sitt eget 
fokus. Vilka områden behöver prioriteras och implementeras i projektet?  
För Faluns del kommer projektet att fokusera på att koppla greppet om all 
myndighetsutövning på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket inbegriper både 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor. 
 
 
Besök från länsstyrelsen: 
Den 23 november 2016 kommer kommunrevisionen tillsammans med generalläkare Olle 
Rydell från länsstyrelsen att besöka förvaltningen. 
 
Den 30 november kommer representanter för länsstyrelsen att genomöra kontroller av 
tillsynsärenden enligt PBL. 
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Tillsynsärende, Toppen 3: 
Ordföranden och Susanne Svärdström informerar om ärendet.  
En husrannsakan från polisen pågår på fastigheten Toppen 3 i centrala Falun. Även militär 
personal är inblandad för att beslagta farligt materiel. Samtidigt har kommunen i slutet av 
sommaren inlett ett tillsynsärende angående ovårdad tomt. Nuvarande ägaren till 
fastigheten har på eget initiativ inkommit med en åtgärdsplan för att påbörja uppstädning 
på tomten innan oktober månads slut. Förvaltningen avvaktar med vidare åtgärder i 
ärendet. 
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§ 103 Kurser & konferenser  

    
   MYN0832/16 

  
Beslut 
 
Informationen förs till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor inbjuds att medverka under Faluns 
företagarvecka. Ett studiebesök kommer att äga rum den 7 november kl. 13:15-
14:30. Mera information har skickats via mail till berörda. 
 
 
Susanne Svärdström redogör för några av de frågor som diskuterades under 
deltagandet på FSBS konferensen i Gävle 14-16 september.  
Årets konferens var speciellt inriktad mot de olika grupper som på olika vis hanterar 
byggärenden, inspektörer, administratörer och politiker vilket var ett uppskattat och 
givande koncept. 
 
Från politikernas sida framförs åsikter om att på sikt kunna göra elektroniska 
ansökningar av bygglov även i Falu kommun. I Halmstad och Skellefteå finns idag 
service innefattande bygglov direkt över disk. 
 
År 2017, kommer FSBS att arrangeras i Linköping. 
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§ 104 Ombyggnad av flerbostadshus och nybyggnad av carport  
              BYGG (2016-000362), Villan 3 
 
 MYN1598/16  
  

Beslut 
 
Ärendet återremitteras till myndighetsnämndes sammanträde den 3 
november 2016. 

Sammanfattning/bakgrund 
Ärendet avser en ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus. 
Ansökan inkomm till miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen 27 april 
2016. På grund av att ombyggnaden strider mot antalet våningar i 
gällande detaljplan, är berörda sakägare hörda i ärendet, 29 juni 2016.  
En av de berörda sakägarna har yttrat sig mot byggnationen 25 juli 2016. 
Detta kommunicerades med sökande 30 juli 2016. Sökande och 
sakägaren kom överens och sakägaren har tagit tillbaka sitt yttrande, 22 
augusti 2016. Ingen av sakägarna motsätter sig nu ombyggnaden.  

Byggnaden ligger inom riksintersse för kulturmiljövård och är klassad 
som byggnad av stort kulturhistoriskt värde i Falu kommuns bevarande 
plan. Ärendet är skickat på remiss till kommunantikvarie Elsa Röing, 16 
augusti 2016. Elsa Röing har lännat ett yttrande i ärendet 7 september 
2016. Yttrandet är kommunicerat med sökande 20 september 2016. 

Möten har hållits ang. byggnationen med sökande, konsulter (anlitade av 
sökande) och representanter från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 1 september 2016, 19 september 2016 
och 20 september 2016. Efter överenskommelse vid senaste mötet har 
nya reviderade ritningar på balkongen lämnas in, där det bågformade 
fönster partiet tas upp i inskärningen av balkongen.                                                                                                                                                                                                               

Nämndens bedömning/konsekvenser 
På sammanträdet föredrog Susanne Svärdstöm och Elsa Röing ärendet. 
Efter diskussion beslutade nämnden att återremittera ärendet för vidare 
diskussion med sökanden och förvaltningen.  
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§ 105 Anmälan om vindkraftverk Svärdsjö-Boda 22:5 Trollberget.  
 
Yttrande till Mark- och miljödomstolen i  
Mål nr M 4987-15 
 

 MYN0805/15  
  

Beslut 
 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (MyN) lämnar följande yttrande över 
yttrande från Boda Energi AB (bolaget) i rubricerat mål (aktbilaga 5). 

Yrkande 
MyN yrkar på att det aktuella vindkraftverket ska förses med ett kontrollsystem som 
innebär att hindermarkeringen endast tänds när flygtrafik närmar sig verket, eller, om 
detta är ekonomiskt orimligt enligt bolagets beräkning, att vindkraftverkets höjd 
maximeras till 150 meter. 
Motivering och kommentarer till bolagets yttrande  
MyN hänvisar till vad nämnden tidigare anfört i överklagandet och i det överklagade 
beslutet. Därutöver vill MyN särskilt påpeka följande. 

1. Om kostnaden för ett hinderstyrt kontrollsystem verkligen är 10 Mkr, som bolaget 
uppger, instämmer MyN i att detta är en orimlig kostnad i sammanhanget. MyN 
vill dock hänvisa till en miljökonsekvensbeskrivning för vindpark Ljungbyholm 
(Gothia Vind AB, ej daterad: Bilaga 14 till MKB för Vindpark Ljungbyholm) där 
kostnaden för en vindkraftspark på åtta verk och där fyra verk är försedda med 
blixtbelysning beräknas till 4 Mkr för installation och en underhållskostnad på 
cirka 100 000 kronor per år. Referens: 
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-
klimat/verksamheter-med-
miljopaverkan/tillstandsprovning/P%C3%A5g%C3%A5ende%20tillst%C3%A5n
dsans%C3%B6kningar/Vindkraft%20Ljungbyholm%20Kalmar%20kommun/Bila
ga%2014%20Radarstyrd%20hinderbelysning.pdf  

2. Den avgörande frågan för MyN är, som tidigare redovisats, att omgivningen till 
vindkraftverket präglas av mycket låg förekomst av artificiella ljuskällor och att 
ett blixtljus av det slag som det fråga om skulle innebära en mycket påtaglig 
olägenhet för dem som bor i området eller vistas i sina fäbodstugor. Även om 
verket i sig inte är synligt överallt riskerar ett blixtljus i disigt eller molnigt väder 
ändå att medföra en påtaglig störningseffekt.  

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/tillstandsprovning/P%C3%A5g%C3%A5ende%20tillst%C3%A5ndsans%C3%B6kningar/Vindkraft%20Ljungbyholm%20Kalmar%20kommun/Bilaga%2014%20Radarstyrd%20hinderbelysning.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/tillstandsprovning/P%C3%A5g%C3%A5ende%20tillst%C3%A5ndsans%C3%B6kningar/Vindkraft%20Ljungbyholm%20Kalmar%20kommun/Bilaga%2014%20Radarstyrd%20hinderbelysning.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/tillstandsprovning/P%C3%A5g%C3%A5ende%20tillst%C3%A5ndsans%C3%B6kningar/Vindkraft%20Ljungbyholm%20Kalmar%20kommun/Bilaga%2014%20Radarstyrd%20hinderbelysning.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/tillstandsprovning/P%C3%A5g%C3%A5ende%20tillst%C3%A5ndsans%C3%B6kningar/Vindkraft%20Ljungbyholm%20Kalmar%20kommun/Bilaga%2014%20Radarstyrd%20hinderbelysning.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/tillstandsprovning/P%C3%A5g%C3%A5ende%20tillst%C3%A5ndsans%C3%B6kningar/Vindkraft%20Ljungbyholm%20Kalmar%20kommun/Bilaga%2014%20Radarstyrd%20hinderbelysning.pdf
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3. Ett alternativ för att få bort det vita blixtljuset är att maximera höjden på 
vindkraftverket till 150 meter. Boda Energi AB har inte redovisat vad detta skulle 
innebära i minskad lönsamhet för projektet och hur den kostnaden skulle stå sig 
jämfört med de 10 Mkr som kontrollsystemet skulle kosta. MyN bedömer trots det 
att det är nödvändigt med en minskning av verkshöjden om hinderstyrt 
kontrollsystem inte går att införa. 

4. Bolaget hänvisar till att det inte kommit in några klagomål mot det befintliga 
vindkraftverket på Trollberget under de tre år det har varit i drift. Detta verk är 
lägre än 150 meter och har således endast en röd hinderbelysning. Frånvaron av 
klagomål på detta verk är därför inte relevant i detta sammanhang. 

5. Det aktuella vindkraftverket ligger inte inom något av de intresseområden för 
vindbruk som utpekats i översiktsplanen. Enligt översiktsplanen gäller ”Utanför 
intresseområden kommer annan markanvändning att ha företräde vid prövning av 
medelstora och stora vindkraftsanläggningar.” Det behövs därför särskild hänsyn 
till övriga intressen för att ett nytt vindkraftverk ska släppas fram på den aktuella 
platsen. 

Sammanfattning 
MyN beslutade vid sammanträde den 18 juni 2015, § 99, att bland annat ställa krav på 
radarstyrt kontrollsystem för hinderbelysningen vid det nya vindkraftverk som Boda 
Energi AB anmält. I ärendet hade bland annat ett par närboende invänt mot en befarad 
störning från hinderbelysningen. 

Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen som 24 augusti 2015 beslutade att ändra 
MyN:s beslut på så sätt att kravet på kontrollsystem togs bort.  

MyN överklagade 4 september 2015 Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen 
med yrkande på en ny formulering av den överklagade beslutspunkten.  

Nu har det kommit in ett yttrande i målet, från Boda Energi AB till Mark- och 
miljödomstolen. MyN har fått möjlighet att yttra sig över den inkomna handlingen. 

Beslut skickas till 
Mark- och miljödomstolen, Box 1104, Avdelning 3, 131 26 Nacka strand (ange mål nr) 
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§ 106 Klagomål och tillsyn över spräng- och schaktarbeten på 

fastigheten Falun Karlsvik 1:3 
 

Svar till mark- och miljööverdomstolen på överklagande gällande förbud 
mot täktverksamhet på fastigheten Karlsvik 1:3, mål nr. M 5100-16 

  MYN0812/15  
  

Beslut 
 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (MyN) lämnar följande 
svar på överklagandet. 
 

Myndighetsnämndens yrkanden 
MyN vidhåller sin tidigare inställning i ärendet att verksamheten utgör en 
tillståndspliktig täkt enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt 1 kap. 3 § och 4 
kap. miljöprövningsförordningen. 

MyN yrkar att överklagan avslås och att mark- och miljööverdomstolen 
fastställer MyN:s beslut 2015-06-18 § 97 (dnr. MYN0812/15) om förbud 
mot täktverksamhet. 

Rättsliga grunder och sakomständigheter som åberopas 
MyN åberopar det som tidigare har anförts av nämnden i målet. MyN vill 
utöver det framföra följande i målet. 

Klagande åberopar att de innan sprängning på fastigheten kontaktade 
Falu kommun som meddelade att tillstånd ej erfordrades utan att 
verksamheten istället skulle anmälas för samråd enligt 16 kap. 6 § 
miljöbalken. (p. 2.1.4 aktbilaga 2) MyN bestrider klagandes påstående 
som MyN menar att klagande inte har verifierat. Det framgår inte vilken 
förvaltning/avdelning eller handläggare på kommunen som ska ha 
kontaktats eller när. Det framgår inte heller vilket tillstånd som avses 
eller på vilket underlag kommunens handläggare skulle ha avgett svaret. 
Den aktuella verksamheten berörs även av frågor om exempelvis 
marklov, bygglov och uppställning av krossverk och därmed såväl olika 
lagstiftningar som vid den tidpunkten olika förvaltningar.  

MyN vill också klarlägga att MyN:s beslut att förbjuda täktverksamheten 
föranleddes inte bara av en anmälan, utan av flera. MyN blev 
uppmärksammad på sprängningsarbetena via flera telefonsamtal från 
närboende till verksamheten. 

MyN anser att det är bra att en prövning sker för den kommande 
rättstillämpningen. 
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Sammanfattning/bakgrund 
MyN förbjöd i beslut 18 juni 2015 GLSE Invest AB och Brossen AB att 
bedriva sprängning, borrning, grävning, schaktning och annan 
täktverksamhet på fastigheten Karlsvik 1:3. 

Bolagen överklagade MyN:s beslut till länsstyrelsen och därefter till 
mark- och miljödomstolen, som båda avslog överklagandet. Bolagen har 
nu överklagat mark- och miljödomstolens beslut till mark- och 
miljööverdomstolen som har meddelat prövningstillstånd. Bolagen yrkar 
att domstolen upphäver MyN:s beslut om förbud mot täktverksamhet. 
Mark- och miljööverdomstolen har förelagt MyN att svara på 
överklagandet. 

Beslut skickas till 
Svea Hovrätt, Rotel 0601, Mark- och miljööverdomstolen via e-post till 
svea.avd6@dom.se. Ange målnummer M 5100-16. 

 
  

mailto:svea.avd6@dom.se
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§ 107 Strandskyddsdispens, Nybyggnad av transformatorstation,  
              Skärbackholen 2:3 (BYGG 2016-000545) 
 
 MYN1624/16  
  

Beslut 
1. Med stöd av miljöbalken (MB) kap 7 § 18 b beviljas dispens från 

strandskyddsbestämmelserna i MB kap 7 § 15 då särskilda skäl enligt kap 7, § 18 c, 
punkt 5, föreligger och då syftena med strandskyddsbestämmelserna inte motverkas. 
Byggnadens yta på marken får tas i anspråk som tomt. Området i övrigt ska vara 
tillgängligt för allmänheten. 

2. Avgiften beräknas till 5 424 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

Sammanfattning/bakgrund 
Ärendet avser en ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av en 
transformatorstation. Transformatorstationen behövs för att upprätthålla 
bra och säker leverans av el till alla hushåll i området. Vid fastigheten 
finns ett större vattendrag och man avser att uppföra byggnaden cirka 40 
meter från vattendraget.  

Nämndens bedömning/konsekvenser 
Byggnaden avses uppföras på en privat tomt intill en mindre väg. På tomten 
finns det bebyggelse och fastigheten består till största del av skog.  
Byggnaden och dess placering strider inte mot syftena i 
strandskyddsbestämmelserna. Byggnaden påverkar eller avskräcker inte 
allmänheten att vistas vid stranden mer än befintligt förhållande. Växt- och 
djurlivet påverkas inte negativt av åtgärden. 

Upplysningar 
1. Beviljad strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats 

inom två år och avslutats inom fem år från dagen då detta beslut vann laga 
kraft. 

2. Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva nämndens beslut att 
meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från 
den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen, besluta om en 
prövning ska ske eller inte. I det fall länsstyrelsen begärt in ärendet för 
prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns 
förutsättningar för dispens. Sökanden rekommenderas att hos 
myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor kontrollera om länsstyrelsen 
begärt in ärendet för prövning. 

Beslut skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, naturvårdsenheten, DK 
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Så här gör du för att överklaga: 
1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din överklagan  
     inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt  
     överklagande inte tas till prövning.   
2.  Överklagan ska vara skriftlig. Skriv ett brev och sätt rubriken ”Överklagande   
      till Länsstyrelsen i Dalarnas Län”. Om du mejlar in överklagandet, ange detta   
      som ärenderubrik. 
3.  I början av brevet skriver du vad beslutet gäller, diarienumret på beslutet och  
     datumet då Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor fattade beslutet. 
4.  Beskriv sedan hur du vill att beslutet ändras och varför. 
5.  I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra kontaktuppgifter och  
     gärna ditt personnummer. 
6.  Skicka med de handlingar eller annat som du tycker är viktiga för ärendet. 
7.  Skriv under! 
8.  Skicka brevet till: 
 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 
Falu kommun 
791 83 Falun 

Eller mejla till: 
 
myndighetsnamnden@falun.se 
 

OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor efter 
att du fått beslutet. 
 
Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. 

När myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor får ditt överklagande 
Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor efter 
att du fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra beslutet på det sätt 
som du önskar. Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, skickar vi ditt 
överklagande vidare till länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi meddelar dig om ditt 
överklagande skickas till länsstyrelsen. 
 
Om du har frågor om hur du överklagar 
Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om hur du 
överklagar, på tel. 023 – 830 00 eller e-post myndighetsnamnden@falun.se. 
Skriv diarienumret på beslutet i ärenderubriken på meddelandet. 
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§ 108 Strandskyddsdispens, Nybyggnad av manöverbyggnad för  

luckutrustning, Yttertänger S:16 (BYGG 2016-000613) 
 

 MYN1638/16  
  

Beslut 
1. Med stöd av miljöbalken (MB) kap 7 § 18 b beviljas dispens från 

strandskyddsbestämmelserna i MB kap 7 § 15 då särskilda skäl enligt kap 7, § 18 c, 
punkt 3, föreligger och då syftena med strandskyddsbestämmelserna inte motverkas. 
Byggnadens yta på marken får tas i anspråk som tomt. Området i övrigt ska vara 
tillgängligt för allmänheten. 

2. Avgiften beräknas till 5 424 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

Sammanfattning/bakgrund 
Ärendet avser en ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av en 
manöverbyggnad för luckutrustning. Byggnaden måste för sin funktion 
ligga vid vattnet, då byggnaden ingår i de flödesfrämjande arbetena som 
idag pågår vid Piparån. Vid fastigheten rinner Piparån och man avser att 
uppföra byggnaden cirka 5 meter från strandlinjen, som i framtiden 
kommer justeras på grund av dammarbeten (se karta i tillhörande bilaga).  

Nämndens bedömning/konsekvenser 
Det finns ett dombeslut från Mark- och miljödomstolen (M 5240-08) som 
godkänt Envikens Elkrafts ansökan om tillstånd för säkerhetshöjande åtgärder i 
Svärdsjövattendraget (Pipardammen). Dock har Mark- och miljödomstolen i 
beslutet inte upphävt strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Yttertänger 
S:16, varpå en strandskyddsdispens behöver sökas för aktuell byggnad.  
Manöverbyggnaden placeras 1,5 meter från en mindre väg och 5 meter från 
vattendraget och måste för sin funktion ligga vid vattnet då behovet inte kan 
tillgodoses utanför området. I framtiden, när dammarbetena är klara, kommer 
strandlinjen att ligga närmare manöverbyggnaden enligt tillhörande karta i 
ärendet. 
Byggnaden och dess placering strider inte mot syftena i 
strandskyddsbestämmelserna. Byggnaden påverkar eller avskräcker inte 
allmänheten att vistas vid stranden mer än befintligt förhållande. Växt- och 
djurlivet påverkas inte negativt av åtgärden. 

Upplysningar 
1. Beviljad strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har 

påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då detta beslut 
vann laga kraft. 

2. Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva nämndens beslut att 
meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från 

kha23
Textruta



 Sammanträdesprotokoll                 16 (20) 
Falu kommun            Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för   2016-09-29 
bygg- och miljöfrågor             
   
 

den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen, besluta om en 
prövning ska ske eller inte. I det fall länsstyrelsen begärt in ärendet för 
prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns 
förutsättningar för dispens. Sökanden rekommenderas att hos 
myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor kontrollera om länsstyrelsen 
begärt in ärendet för prövning. 

Beslut skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, naturvårdsenheten, DK 
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Så här gör du för att överklaga: 
1.  Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din  
     överklagan inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan  
     ditt överklagande inte tas till prövning.   
2.  Överklagan ska vara skriftlig. Skriv ett brev och sätt rubriken ”Överklagande   
      till Länsstyrelsen i Dalarnas Län”. Om du mejlar in överklagandet, ange detta   
      som ärenderubrik. 
3.  I början av brevet skriver du vad beslutet gäller, diarienumret på beslutet och  
     datumet då Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor fattade beslutet. 
4.  Beskriv sedan hur du vill att beslutet ändras och varför. 
5.  I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra kontaktuppgifter och  
     gärna ditt personnummer. 
6.  Skicka med de handlingar eller annat som du tycker är viktiga för ärendet. 
7.  Skriv under! 
8.  Skicka brevet till: 
 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 
Falu kommun 
791 83 Falun 
Eller mejla till: 
 
myndighetsnamnden@falun.se 
 

OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor efter 
att du fått beslutet. 
 
Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. 

När myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor får ditt överklagande 
Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor efter 
att du fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra beslutet på det sätt 
som du önskar. Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, skickar vi ditt 
överklagande vidare till länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi meddelar dig om ditt 
överklagande skickas till länsstyrelsen. 
 
Om du har frågor om hur du överklagar 
Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om hur du 
överklagar, på tel. 023 – 830 00 eller e-post myndighetsnamnden@falun.se. 
Skriv diarienumret på beslutet i ärenderubriken på meddelandet. 
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§ 109 Pågående och nya detaljplaner MYN0628/16 
    
  
Beslut 
 
Informationen förs till protokollet. 
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§ 110 Delegationsärenden 
    
 MYN0615/15 
  
Beslut 
 
Delegationsärenden enligt bilaga § 110 förs till protokollet. 
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§ 111 Anmälningsärenden 
    
 MYN0614/15 
  
Beslut 
 
Anmälningsärenden enligt bilaga § 111 förs till protokollet. 
 
 
 



 
Postadress  
791 83 FALUN       
 

Besöksadress Telefonväxel 
023-830 00 

Organisationsnummer 
212000-2221 

Bankgiro 
218-0289 

Internet 
www.falun.se 

 

 
Falu kommun 
Myndighetsnämnden för  
bygg- och miljöfrågor 
 

Sammanträdesprotokoll                     1 (4) 
Sammanträdesdatum 
2016-09-29 
   

________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid 
Egnellska huset, Boman kl. 8:30 - 12:30 

Beslutande 
C Dan Westerberg, ordförande  
MP Birgitta Pettersson-Frank, 1:e vice ordf. 
L Dietmar Gleich, 2:e vice ordförande 
S Tommy Nygårds 
S Christer Pettersson 
M Göte Tronshagen 
M Birgitta Hiertner 

 

Utses att justera   Birgitta Pettersson-Frank  

Justeringsdag:  2016-09-29  

Justerade paragrafer: 101 

Underskrifter 
Sekreterare  ………………………………………………………………. 

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

Dan Westerberg 
 
Justerande   .………………………………………………………………. 

Birgitta Pettersson-Frank   
 

Bevis 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 
Sammanträdesdatum 2016-09-29 
Datum när anslaget sätts upp 2016-09-29 
Förvaringsplats för protokollet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens expedition
  
Underskrift 
 …………………………………………………………… 

  Karin Hansson 
 
 
 

http://www.falun.se/
http://www.falun.se/
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Ej tjänstgörande ersättare   

C      Magnus Norberg 
MP   Anett Kero 
M     Håkan Nohrén 

 

Övriga deltagare 
 Margarteha Åslund, stadsbyggnadschef 
 Susanne Svärdström, myndighetschef bygg och miljö 
 Hanna Lundin, miljöinspektör 

Joanna Björkman, miljöinspektör 
 Maria Eriksson, livsmedelsinspektör 
 Joakim Storck, kommunalråd 
 Richard Holmqvist, vice ordf. MSN 
 Ola Granholm, projektledare 
 Karin Hansson, sekreterare 
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§ 101 Verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan för 

2018-2019 
 MYN1468/16  
  

Beslut 
Myndighetsnämnden godkänner förslag till Verksamhetsplan 2017 och ekonomisk 
plan för 2018-2019. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tre styrande nämnder – miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden (MSN), kommunstyrelsen (KSU) och myndighetsnämnden för 
bygg- och miljöfrågor (MyN) har inför planeringperioden 2017-2019 beskrivit vad som 
kommer att utföras, vilka verksamhetsmål som sätts upp för verksamheten och hur 
nämnderna bidrar till att uppnå målen i KF antagna strategiska handlingsplan genom att 
fastställa processmål. 

Genom processerna bidrar nämnderna till en hållbar utveckling och till att uppnå de 
strategiska målen samt till samarbete och gemensamma prioriteringar av verksamheten. 
Förslaget på processmål inklusive målnivåer har att arbetats in i nämndens verksamhetsplan 
inför 2017. 
 
Myndighetsnämnden för bygg- ovh miljöfrågor bidrar till de strategiska resultatmålen i 
huvudsak inom visionens ”Ett större Falun”  perspektiv Hållbar utveckling och 
Samhällsplanering och infrastruktur. Verksamheten medverkar i huvudsak till att 

Tillgodose behov av goda livsmiljöer genom att Skapa förutsättningar för byggnation och 
infrastruktur, Tillgodose skydd för människors hälsa och miljö, Säkerställa skydd för 
människors hälsa och konsumenters intressen gällande livsmedel och Tillgodose behov av 
bygglov.  

Värna demokrati, delaktighet och inflytande genom att Skapa möjlighet till insyn, dialog 
och inflytande, Erbjuda en god samhällsservice och Inom ramen för gällande lagstiftning 
underlätta handläggningsprocessen genom snabb ärendehantering med beaktande av 
rättssäkerhet och medborgardeltagande. 
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Nämndens bedömning/konsekvenser 
Det politiska ansvaret för verksamheten fördelas mellan MSN, KS (framför allt genom 
utvecklingsutskottet och ledningsutskottet) samt MyN, men budgeten är fördelad mellan 
MSN och MyN. KS (KSU) fastslår mål för verksamheten inom deras ansvarsområde och 
ansvarar för en stor del i investeringsbudgeten som MSN hanterar. MyNs verksamhetsplan 
och budget beslutas separat i den nämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dietmar Gleich (L) föreslår att tabellen under rubriken ”Falun tar ansvar för sin 
klimatpåverkan” på sid. 2 i Verksamhetsplan 2017 ska tas bort.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Dietmars förslag mot förvaltningens och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Reservation 
Dietmat Gleich (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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