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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 
    
 

Postadress Besöksadress       Telefonväxel    
791 83  FALUN Myntgatan 45      023-830 00   
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 
Sammanträdesdatum  2014-09-03  
Datum när anslaget sätts upp 2014-09-09 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. 08:30-16:00 

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

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

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(MP) Mats Wiklund  
(M) Ana Maria Zorrilla §50-59 
(S) Leif Berglund  
(C) Magnus Norberg   
 

   
  

Övriga deltagare Lena Melander, tf förvaltningschef 
Jonas Eriksson, miljöinsp. §51  
Kristin Andersson, miljöinsp. §50-51 

Gustaf Lif, miljöinsp. §57 

Niklas Sundstedt, miljöinsp. §50-51 

Anna-Karin Olsson, miljöinsp.§54,55 

Thomas Jågas, miljöinsp. §57 

Daniel Blomqvist, sekreterare 
  

  
Utses att justera Göran Forsén  
Justeringsdag 2014-09-09, kl.11:00  
Justerade paragrafer 50,51,53-55,57-59 
Underskrifter 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Göran Forsén  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 
    
 

Postadress Besöksadress       Telefonväxel    
791 83  FALUN Myntgatan 45      023-830 00   
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 
Sammanträdesdatum  2014-09-03  
Datum när anslaget sätts upp 2014-09-04 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) 
 (M) 
 (M) 

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

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(MP) Mats Wiklund  
(S)     Leif Berglund   
(C)    Magnus Norberg  
(M)   Ana Maria Zorilla §52, 56 

 
 

   
  

Övriga deltagare Lena Melander, tf förvaltningschef 
Jonas Eriksson, miljöinsp. §52 
Anna-Karin Olsson, miljöinsp. §56  
Thomas Jågas, miljöinsp. §60 
Daniel Blomqvist, sekreterare 

  
Utses att justera Göran Forsén  
Justeringsdag 2014-09-03, kl.16.00 
Justerade paragrafer 52, 56, 60 
Underskrifter 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Göran Forsén  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Beslutade ärenden: 
 

 
§ 50 Justering  
 
§ 51 Klagomål Österbo 1:14 över lukt från Österbo hästgård 
 MNM0077/14 
 
Omedelbart justerad 
§ 52 Remissförslag föreskrifter om hantering av hushållsavfall Falu kommun 2015 
 MNM1284/14 
 
§ 53 Förslag på svar på begäran om införande av ett gränsvärde för radiofrekventa fält från 

mobilbasstationer, radio- och TV-sändare samt Rakelsändare i Falu kommun 
 MNM0986/14 
 
§ 54 Verksamhetsplan och budget 
 MNM0009/14 
 
§ 55 Remiss fr STBL Samrådshandlingar detaljplan för kv Rödbro Falun 7:13  
 MNM1370/14 
 
Omedelbart justerad 
§ 56 Remiss Samrådshandlingar detaljplan för verksamhetsområde vid Tallen 
 MNM1112/14 
 
§ 57 Delegationsärenden 
 MNM0007/14 
 
§ 58 Anmälningsärenden 
 
§ 59 Information 
 
Omedelbart justerad 
§ 60 Remiss från Länsstyrelsen Dalarna om förvaltingsplan för stora rovdjur i Dalarnas län  
 MNM1438/14 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 50 Protokolljustering   

 

Beslut 
 
Göran Forsén (M) utses att, tillsammans med ordföranden  
Richard Holmqvist (MP), justera dagens protokoll.  
 

Sammanfattning 
Justering sker på miljönämndens expedition 2014-09-09, kl.11.00.    
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 51 Förslag till föreläggande om försiktighetsåtgärder, Österbo 

MNM0077/14 

Beslut 
 

Österbo Hästgård (851128-7107) ska senast två månader efter att beslutet 
mottagits vidta följande åtgärder och iaktta följande begränsningar för att 
förebygga och motverka olägenheter för människors hälsa och miljön:  

1. Upprätta ett skyddsavstånd från beteshagar till fastighetsgränserna 
Österbo 1:5, 1:6, 1:7, 1:13, 1:17,1:18, 1:19, 1:20, 1:21, 1:22, 1:23, 2:3 
och 4:3 om minst 10 meter.  

2. Upprätta ett skyddsavstånd från hagar till dricksvattenbrunnar om minst 
10 meter.  

3. Upprätta ett skyddsavstånd från hagar på minst 2 meter till den normalt 
under året högsta vattennivån i bäcken.  

4. Inhägna den synliga delen av vattenflödet i ”Hage 1” (se bilaga 9) med 
ett skyddsavstånd på minst 2 meter, alternativt ordna en tät ledning för 
hela vattenflödet genom hagen.  

 
 

 

Sammanfattning/bakgrund 
Ärendet gäller klagomål på Österbo Hästgård (Österbo 1:14) där närboende är 
oroliga över dricksvattenpåverkan, allergier, närliggande bäck samt att de 
klagande besväras av lukt, flugor, transporter m.m. Besök har genomförts på 
hästgården och hos klagande fastighetsägare. Kommunicering och bemötande 
av inkomna synpunkter har därefter skett. Miljönämnden anser utifrån detta att 
hästgården och närliggande fastigheter är belägna i en utpräglad 
landsbygdsmiljö. Hästhållningen får anses vara ett naturligt inslag i området 
och en viss omgivningspåverkan bör accepteras. Endast en liten del av gårdens 
verksamhet bedrivs sommartid, när problem med lukt och flugor framförallt 
upplevs. För att göra en avvägning mellan att förhindra olägenheter och 
hästgårdens intresse att utnyttja sin mark bedömer dock miljönämnden att det 
är rimligt att Österbo Hästgård upprättar ett skyddsavstånd om minst 10 meter 
mellan hästhagar och fastighetsgränser, samt mellan hästhagar och 
dricksvattenbrunnar. Vattenflödet som rinner ut via en ledning i en av hagarna 
bedöms i dagsläget inte vara tillräckligt skyddat från näringspåverkan, och ska 
därför ledas bort via en tät ledning hela vägen genom hagen, alternativt att 
vattenflödet hägnas in med ett skyddsavstånd om minst 2 meter. För att 
förhindra näringsläckage måste även hagarnas avstånd till bäcken som passerar 
hagarna ökas till minst 2 meter. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 
    
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beskrivning av ärendet och skälen för beslutet 

Ärendet beskrivs i PM, daterad 2014-08-25 (se bilaga 10), där även 
miljöförvaltningens bedömning och skälen för beslutet redovisas. 

 
 

Sänds till  
Österbo Hästgård, Österbo 102, 791 92 Falun 

Thomas Bäckström, Österbo 96, 791 92 Falun 

Solveig Sand, Österbo 100, 791 92 Falun 

Familjen Pettersson/Eriksson, Österbo 105, 791 92 Falun 

Hans och Ingalill Loskog, Österbo 119, 791 92 Falun 

 

dbl01
Rektangel
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 52 Yttrande över förslag på nya föreskrifter om hantering 
av hushållsavfall i Falu kommun  

MNM1284/14 

Beslut 

 
Miljönämnden anser att följande bör beaktas vid fastställande av 
föreskrifterna om hantering av hushållsavfall: 

- Namnet myndighetsnämnd är inte fastställt i Falu kommun. Om 
det inte hinner fastställas innan föreskrifterna fastställs bör 
namnet bytas ut mot tillsynsmyndighet. 

- I 11 § bör det föras in att trots skrivningen i första stycket, ska 
en fastighetsinnehavare som äger två geografiskt intilliggande 
fastigheter där hushållsavfall normalt förekommer, endast ha ett 
abonnemang om fastigheterna används som ett hushåll. Till 
exempel man har bostadshuset på den ena fastigheten och 
gäststugan på den andra. 

- 18 §, tredje punkten bör förtydligas med i vilken bilaga som 
hämtningsområdena A respektive B redovisas. 

- I 18 § står att Falu Energi & Vatten kan bedriva 
försöksverksamhet efter godkännande av myndighetsnämnden, 
medan det i 41 § står i samråd med myndighetsnämnden. Det 
bör stå lika i båda paragraferna. Miljönämnden föreslår att 
samråd används.  

- Om Falu Energi & Vattens försöksverksamhet ska ske efter 
godkännande av myndighetsnämnden, behöver det regleras i 
föreskriften hur ansökan ska göras (t.ex. hur långt i förväg, 
innehåll, syfte). 

- I 22 § bör kravet på tömning vart annat år av slamavskiljare för 
bad-, disk och tvättvatten tas bort. Det inledande kravet i 
paragrafen att ”tömning ska ske så ofta att god funktion 

upprätthålls” är tillräckligt.  

- Det torde saknas en underrubrik ovanför 29 §, Gemensam 

behållare. 

- I 37 § bör kravet på att ett beslut om förlängt hämtningsintervall 
endast gäller i max 10 år tas bort. Hur länge beslutet gäller bör 
istället regleras genom villkor i beslutet. 

 

Ärendet förklaras omedelbart justerat. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sammanfattning 

Av miljöbalken framgår att det för varje kommun ska finnas en 
renhållningsordning som omfattar både avfallsplan och avfallsföreskrifter. 
Avfallsföreskrifterna ska reglera villkoren för hantering av avfall inom 
kommunen. I en regional process har det tagits fram en gemensam mall för 
föreskrifter i Dalarnas kommuner. Mallen har bearbetats för att anpassas till 
förhållandena i Falun. Kommunstyrelsen (KSU) har 2014-05-13 §91 
beslutat skicka förslag till ”Föreskrifter för hantering av hushållsavfall i Falu 
kommun” på remiss. Svar skall lämnas senast 2014-07-28. 

Målsättningen med de nya föreskrifterna har varit att: 

- Skapa gemensamma förutsättningar i Dalarna (så långt möjligt). 
- Få en tydlig koppling till avfallsplanen och dess ledstjärnor och strävan uppåt i 

avfallstrappan. 
- Fastighetsägarens respektive renhållarens ansvar tydliggörs. 
- Föreskrifterna ska vara lättlästa och enkla att använda. 

Miljönämnden har fått förlängd remisstid till 2014-09-03. 

 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

Miljöförvaltningen anser att förslaget i stort är bra men att följande bör 
beaktas vid fastställande av föreskrifterna. 

• Namnet myndighetsnämnd är inte fastställt i Falu kommun. Om det 
inte hinner fastställas innan föreskrifterna fastställs bör namnet bytas 
ut mot tillsynsmyndighet. 

• I 11 § bör det föras in att trots skrivningen i första stycket, ska en 
fastighetsinnehavare som äger två geografiskt intilliggande 
fastigheter där hushållsavfall normalt förekommer, endast ha ett 
abonnemang om fastigheterna används som ett hushåll. Till exempel 
man har bostadshuset på den ena fastigheten och gäststugan på den 
andra. 

• I 18 § tredje punkten beskrivs område A och B där olika 
hämtningsintervall kan vara aktuella. Punkten bör förtydligas med i 
vilken bilaga som hämtningsområdena A respektive B redovisas. 

• I 18 § står att FEV kan bedriva försöksverksamhet gällande 
förlängda hämtningsintervall efter godkännande av 
myndighetsnämnden, medan det i 41 § står i samråd med 
myndighetsnämnden. Det bör stå lika i båda paragraferna. 
Miljöförvaltningen föreslår att samråd används.  

• Om Falu Energi & Vattens försöksverksamhet ska ske efter 
godkännande av myndighetsnämnden, behöver det regleras i 
föreskriften hur ansökan ska göras (t.ex. hur långt i förväg, innehåll, 
syfte). 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

• I 22 § bör kravet på tömning av slamavskiljare för bad-, disk och 
tvättvatten tas bort. Det inledande kravet i paragrafen att ”tömning 
ska ske så ofta att god funktion upprätthålls” är tillräckligt. 
Kommunen har tidigare inte ställt krav på slamtömningen för bad-, 
disk och tvättvatten och det finns därför många fastigheter i 
kommunen som ej har farbar väg för slambil och som får tömma på 
egen hand. 

• Det torde saknas en underrubrik ovanför 29 §, Gemensam behållare. 

• I 37 § bör kravet på att ett beslut om förlängt hämtningsintervall endast gäller i max 10 
år tas bort. Hur länge beslutet gäller regleras idag genom villkor i beslutet. Villkoren i 
beslutet är:   

1. Beslutet upphör att gälla om fastigheten byter ägare eller om belastningen 
på slamavskiljaren ändras. Ändrade förhållanden ska anmälas till 
miljöförvaltningen och Falu Energi & Vatten AB. 

Beslutet kan återkallas om olägenhet från hälso- och miljöskyddssynpunkt 
uppstår. 

 

 

Sänds till  

Ola Bergeå: ola.bergea@falun.se 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 53 Svar på begäran om införande av ett gränsvärde för 
radiofrekventa fält från mobilbasstationer, radio och TV- 
sändare i Falu Kommun 

MNM0986/14 

Beslut 
 
Miljönämnden avstår från att yttra sig då det inte är en fråga för 
miljönämnden i Falu kommun att fastställa gränsvärden för 
radiofrekventa fält från mobilstationer, radio- och TV- sändare. 
Gränsvärden fastställs nationellt. 
 

Sammanfattning/Bakgrund 
Görel Kalles, Gunnel Kalles och Danne Kalles har inkommit med en 
skrivelse till miljönämnden angående en begäran om att införa gränsvärden 
för radiofrekventa fält i mobilstationer, radio och TV-sändare i Falu 
Kommun. 

Skrivelsen har varit uppe för information och vägledande diskussion i 
miljönämnden 2014-06-11. 

Förvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen har handlagt detta ärende och har till sin hjälp diskuterat 
med länets samordningsgrupp, hälsoskydd, om att begära gemensamt 
uttalande ifrån Folkhälsomyndigheten och SSM. Svar har inkommit från 
båda myndigheterna. 

Folkhälsomyndigheten, genom Michael Ressner säger följande: 

” Folkhälsomyndigheten följer forskningen om elektromagnetiska fält och 
dess påverkan på hälsan. Det har inte inkommit någon forskning som gör att 
myndigheten ändrat sin uppfattning gällande elektromagnetiska fält och 
dess påverkan på hälsan. Folkhälsomyndigheten liksom 
Strålsäkerhetsmyndigheten anser inte att det är befogat att generellt minska 
exponeringen för radiofrekventa fält från basstationer för mobiltelefoni, 
trådlösa nätverk och liknande sändare eftersom exponeringen ligger långt 
under de nivåer som krävs för att kunna ge kända hälsoeffekter. Det finns 
därför inte något vetenskaplig grund för att sätta gränsvärden gällande 
radiofrekventa elektromagnetiska fält lägre än de nivåer som finns allmänt i 
samhället, eller vid normal användning av trådlösa nätverk i skolor eller i 
förskolor.” 

 

Miljöförvaltningens anser att det inte är en fråga för miljönämnden i Falu 
kommun att fastställa gränsvärden för radiofrekventa fält från 

dbl01
Rektangel
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Miljönämnden  
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

mobilstationer, radio- och TV- sändare utan gränsvärden fastställs 
nationellt. 

 
Sänds till  
Görel Kalles, Bodarna 36, 790 21 Bjursås 

Gunnel Kalles, Bodarna 36, 79021 Bjursås 

Danne Kalles, Bodarna 36, 79021 Bjursås 

 
 

 

dbl01
Rektangel
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 54 Verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan för 2016- 
2017 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

MNM0009/14 

Beslut 
 

Nämnden tar del av förslag till verksamhetsplan 2015 och ekonomisk 
plan för 2016-2017 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Miljönämnden uppdrar till en grupp bestående av Richard Holmqvist, 
Anna Fält, Anna Hägglund och Monica Lindh att skriva synpunkter på 
förslag till verksamhetsplan till nästa sammanträde, 1 oktober 2014.   

Sammanfattning/bakgrund 
Kommunstyrelseförvaltningen har i juni lämnat ut anvisningar för upprättande av 
verksamhetsplan med budget utifrån kommunfullmäktiges beslut om Budget 2015 och 
ekonomisk plan för 2016 och 2017. 
 
Ett förslag till verksamhetsplan för den nya miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har nu 
upprättats i samarbete mellan trafik- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret samt 
miljöförvaltningen. Förslaget delges nu som information till de nuvarande nämnder som de 
olika blivande förvaltningsdelarna idag arbetar för. 
 
Verksamhetsplanen skall – utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut i våras beskriva: 
 

• Vad som skall utföras och till vilken kvalitet 
• Mål för verksamhet och kostnadseffektivitet 
• Aktiviteter och åtgärder för att bli kostnadseffektivare 
• Hur och när uppsatta mål för verksamheten skall nås 

 
I planen skall framgå hur eventuella volymförändringar, politiska prioriteringar, ändrat 
uppdrag, nya tjänster och finansiering kommer att hanteras. Enligt anvisningarna skall 
verksamhetsplanen inte innehålla nya äskanden för åren 2015-2017. 
I anvisningarna framgår att det i oktober kommer att ske en avstämning av 
verksamheter utifrån kommunens valresultat och med fokus på större 
verksamhetsavvikelser. 

 
Bilagor 
Verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan för 2016 och 2017 för miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
Sänds till  
Kommunstyrelsen  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 55 Förslag till yttrande över detaljplan för kvarteret Rödbron.  

  
MNM1370/14 

Beslut 
 

Miljöförvaltningen anser att det finns fördelar med att delar av kvarteret bebyggs med 
bostäder då det bland annat kan bidra till att bussgatan (Tegelbacken) och 
knutpunkten upplevs tryggare, säkrare och därmed nyttjas av fler. Kvarteret ligger 
dessutom i bästa kollektivtrafikläge, men utan att befintlig natur eller parkmark tas i 
anspråk.  

Miljöförvaltningens uppfattning är dock att det är en utmaning att skapa en bra 
boendemiljö i kvarteret på grund av de olägenheter som trafiken skapar.  

 
Miljönämnden lämnar därför följande synpunkter på förslaget till detaljplan: 

  
• Bostäder ska inte tillåtas i byggnader mot Korsnäsvägen på grund av 

trafikbuller (> 70dB (A)) och höga halter av luftföroreningar (risk för 
överskridande av miljökvalitetsnormer). 

• Bostäder kan tillåtas för övriga gator förutsatt att:  
1. bostäderna får en tyst sida (<45 dB(A). Alltså inga enkelsidiga 

lägenheter mot trafikerad gata. 

2. inomhus riktvärdena klaras för minst ljudklass B. 

3. sovrummen planeras mot den tysta sidan.  

• Det krävs ett fortsatt arbete med tydliga åtgärder för att minska trafiken och 
därmed sänka bullernivåerna och klara miljökvalitetsnormerna. Särskilt viktigt är 
detta för Korsnäsvägen. 

• Planhandlingen bör kompletteras med en mer detaljerad beskrivning av 
tillåtna verksamheters parkeringsbehov för cyklar samt var det ska ske. 
Utrymme behöver avsättas redan i detaljplanen. 

•    För att skapa en trivsammare boendemiljö är det viktigt att det skapas 
grönstråk som ansluter upp mot stadsparken. 

 

Miljönämnden beslutar därutöver att översända detta yttrande som sitt eget 
till Stadsbyggnadskontoret. 

 

Monica Lindh (V) lämnar en protokollsanteckning enligt bilaga.  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 
    
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Bakgrund 
För kvarteret finns en gällande detaljplan från 2010-06-03. Planen tillåter inte bostäder. 
Miljönämnden yttrade sig över den planen 2008-08-27 och ansåg då att bostäder inte 
skulle tillåtas innan man med säkerhet kan säga att MKN för luft inte överskreds. Bostäder 
togs då bort från det detaljplaneförslaget. Nu finns intresserade exploatörer som vill bygga, 
under förutsättning att bostäder kan tillåtas. Miljönämnden har fått förslaget till ändrad 
detaljplan, innehållande bostäder, på remiss för yttrande.  

 

Miljöförvaltningens samlade bedömning 
Miljöförvaltningen anser att det finns fördelar utifrån hållbarhetsperspektiv att bostäder 
tillåts i kvarteret. Ett byggande i detta exponerade läge kan dessutom ge möjlighet för 
Falun att visa upp en byggnad / byggnader som ligger i fronten vad gäller miljö och 
energi. 

Bostäder sätter dock extra fokus på att arbetet med att minska trafiken fortsätter, särskilt 
på Korsnäsvägen, för att sträva mot att klara bullernivåer och miljökvalitetsnormer. Stor 
omsorg behöver läggs på det fortsatta arbetet med utformning av kvarteret med särskild 
hänsyn till bostädernas störningar av buller och luftföroreningar.  

 

Luftföroreningar följt av trafikbuller är det som påverkar hälsan mest i EU, enligt WHO. I 
kvarteret Rödbron visar modelleringar att man måste hantera problem med bägge. Utifrån 
redovisade beräkningar anser miljöförvaltningen inte att bostäder kan byggas längs med 
Korsnäsvägen, men bedömer att bostäder kan ordnas för andra delar av kvarteret under 
vissa förutsättningar. 

 

För att skapa en trivsammare boendemiljö så är det viktigt att det grönstråk 
som planeras i riksvägsdiket, som sedan ansluter upp mot stadsparken, 
fullföljs. 

 

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-25 

 
 

Sänd till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret  



 

Protokollsanteckning 

Ang Yttrande från Miljönämnden i Falun över Remiss detaljplan för kvarteret 
Rödbro MNM1370/14 

Jag instämde i Miljönämndens yttrande vid sammanträdet 2014-09-03 men önskar göra 
följande protokollsanteckning. 

 

Enligt gjorda beräkningar bedöms omgivande trafik på väg respektive järnväg medföra stora 
problem med trafikbuller och höga halter luftföroreningar med risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormer.  

I utredningsunderlag från SMHI (redovisningsdokument, 2014-02-20) anges: ”Vad gäller det 
nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft beräknas inte gatorna klara detta till 2020, även här 
är PM10 (stora partiklar, min anmärkning)) mest kritiskt. För bussgatan är NO2 (kvävedioxid, 
min anmärkning) emellertid mest kritiskt”.  

Utredningsunderlag från Tyréns angående ny bebyggelse i kvarteret Rödbro sammanfattas: 
”Bullerberäkningarna i den här rapporten för en planerad byggnad i centrala Falun visar på 
ljudnivåer som ligger över riktvärdet utomhus för buller från väg och järnväg. På sidan vänd 
mot järnväg är det olämpligt med bostäder, denna sida passar bäst för andra verksamheter 
som inte har riktvärden utomhus. På övriga sidor kan det vara aktuellt (beror bla på 
planlösning) med bostäder om man tillämpar ljuddämpad sida enligt Boverkets allmänna 
råd….” 

Alltså även om sovrum placeras mot husens tysta sidor så förefaller det vara svårt att till 
fullo kunna uppfylla Boverkets riktvärden för bullernivåer och på den översta våningen inte 
alls enligt utredningsunderlaget. Detta reser tvivel angående lämpligheten att bygga 
bostäder i kvarteret Rödbro. Nu gällande detaljplan antagen 2010-06-03 tillåter inte 
bostäder i kvarteret Rödbro. 

Vänsterpartiet har i både kommunstyrelse 2013-11-26 och kommunfullmäktige 2013-12-12 
reserverat sig och förordat att man av ekonomiska skäl bör vänta med beslut och skjuta på 
stadsbyggnadsdelen i Södra Centrum, däribland kvarteret Rödbro, tills dess sparkrav som 
riktas mot skola, vård och omsorg försvinner.    

Oklarheter kring möjligheten att kunna skapa en bra boendemiljö i kvarteret Rödbro snarast 
understyrker kravet på att man bör vänta med beslut om utbyggnad av stadsbyggnadsdelen i 
södra Centrum. Däremot bör givetvis byggandet av Resecentrum fortgå. 



 

Om det trots allt blir bostäder i kvarteret Rödbro bör det finnas möjlighet att ta sig till Å-
rummet och till Tisken. Ett grönstråk skulle kunna utformas förbi en liten park i stadsmiljö 
framför Johanssonska huset och vidare utmed Parkgatan upp mot stadsparken.  

 

2014-09-08 

 

Monica Lindh 

Ordinarie ledamot Vänsterpartiet i Miljönämnden 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 56 Remiss Samrådshandlingar detaljplan för 
verksamhetsområde vid Tallen  

MNM1112/14 

Beslut 

 
Tillstyrka planen under förutsättning att: 

 

• Dagvatten från fastigheterna renas och fördröjs så att inte skador 
och problem uppstår nedströms i våtmark eller Norsbobäcken. 

• Om ett större fördröjningsmagasin för flera fastigheter behövs så 
ska mark avsättas för det nu i planen. Fördröjningen bör 
dimensioneras så att de högsta flödena till våtmarken motsvarar 
den situation som råder innan exploateringen. 

 

Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

   

Sammanfattning 

Planen syftar till att möjliggöra ytterligare mark för industri- och 
kontorsändamål i området Västra Tallen vid E 16 mot Borlänge. Idag är 
området obebyggt, men angränsar till Förlagssystems fastighet. 

Beskrivning av ärendet 

Miljönämnden har fått ett förslag på ny detaljplan för verksamheter i 
området Västra Tallen på remiss för yttrande. Området är inte 
detaljplanelagt sedan tidigare. Området angränsar till en större 
industrifastighet, Förlagssystem både i norr och söder. 

Miljöförvaltningens bedömning 

Dagvattenhanteringen föreslås ske med lokalt omhändertagande. Av 
planbeskrivningen framgår att byggnaderna inte får bli större än att alla 
nödvändiga funktioner ryms inom den egna fastigheten. Det kan innebära att 
ytor på varje fastighet behöver i anspråk tas för ev. rening och fördröjning 
av dagvatten i det fall fastigheten kommer att bestå av stora hårdgjorda ytor 
och tak. Våtmarken och Norsbobäcken är redan belastade med dagvatten 
från Förlagssystem och med ytterligare byggnationer så kommer mängderna 
att öka. Det är därför viktigt att dagvattnet renas och fördröjas så att inte 
skador och problem uppstår nedströms i våtmark eller Norsbobäcken.  

 

Sänds till 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret  
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 57 Delegationsärenden  
 

MNM0007/14 

 
Beslut 

Miljönämnden har tagit del av följande delegationsbeslut. 
 
 
MNM0700/14 Beslut om avgift 
MNM0699/14 Beslut om avgift 
MNM0694/14 Beslut om avgift 
MNM0041/14 Beslut om avgift 
MNM0036/14 Beslut om avgift 
MNM0045/14 Beslut om avgift 
MNM0693/14 Beslut om avgift 
MNM1189/14 Yttrande till SBK över förhandsbesked för nyb. av fritidshus 

Österbyn 8:13 
MNM1422/13 Yttrande till SBK ang. förhandsbesked för nybyggnation av 

fritidshus Toftbyn 11:1 (del av) 
MNM0221/14 Beslut om avgift avlopp 2014-06-23 
MNM1319/14 Föreläggande 2014-07-09 om försiktighetsåtgärder 
MNM0987/14 Beslut 2014-07-10 om försiktighetsåtgärder 
MNM0624/12 Beslut om skyddsåtgärder 2014-06-11 
MNM1144/14 Beslut om förlängt slamtömningsintervall 
MNM1870/13 Föreläggande 2014-06-03 
MNM2575/11 Beslut 2014-06-10 att inte vidta ytterligare åtgärder 
MNM0615/14 Föreläggande om åtgärder 2014-06 10 
MNM0614/14 Föreläggande om åtgärder 2014-06-10 
MNM0694/14 Beslut om förbud 2014-06-10 
MNM0792/14 Tillstånd 2014-06-05 för WC o BDT till infiltration 
MNM1219/14 Tillstånd WC + BDT till infiltration med moduler 
MNM1134/14 Tillstånd 2014-07-07 WC och BDT till förstärkt infiltration 
MNM1092/14 Tillstånd 2014-07-22 WC + BDt till modulinfiltration 
MNM1114/14 Tillstånd 2014-06-03 WC och BDT till markbädd dim för 5 

hushåll 
MNM0691/14 Beslut tillstånd WC o BDT till tät markbädd 
MNM0980/14 Tillstånd 2014-06-16 WC + BDT till tät markbädd 
MNM0072/14 Tillstånd 2014-07-21 WC + BDT till markbädd 
MNM1334/14 Tillstånd 2014-07-22 WC + BDT till markbädd 
MNM1044/14 Beslut om att om att vidta åtgärder samt redovisa egenkontroll om 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

ventilation och luftkvalitet 2014-06-04 
MNM1107/14 Beslut om att om att vidta åtgärder samt redovisa egenkontroll om 

ventilation och luftkvalitet 2014-06-09 
MNM1064/14 Beslut om att om att vidta åtgärder samt redovisa egenkontroll om 

ventilation och luftkvalitet 2014-06-09 
MNM1109/14 Beslut om att om att vidta åtgärder samt redovisa egenkontroll om 

ventilation och luftkvalitet 2014-06-09 
MNM0980/13 Beslut MSA 
MNM2058/13 Beslut MSA 
MNM2089/13 Beslut MSA 
MNM1186/14 Beslut om att om att vidta åtgärder samt redovisa egenkontroll om 

ventilation och luftkvalitet 2014-06-12 
MNM1187/14 Beslut om att om att vidta åtgärder samt redovisa egenkontroll om 

ventilation och luftkvalitet 2014-06-12 
MNM1647/12 Beslut om att åtgärda inomhustemperatur 2014-06-16 
MNM1153/14 Beslut om att om att vidta åtgärder samt redovisa egenkontroll om 

ventilation och luftkvalitet 2014-06-17 
MNM0353/14 Beslut om avgift 
MNM0572/13 Beslut om tillsynsavgift ärende MNM0572/13 och MNM0513/13 
MNM0764/14 Beslut om tillsynsavgift 
MNM1227/14 Beslut om årsrapportering 
MNM0816/14 Föreläggande om miljöskyddsåtgärder 
MNM0612/14 Beslut om avgift 2014-06-03 
MNM1246/13 Beslut om att avsluta ärendet 2014-06-26 
MNM1264/14 Beslut om att vidta åtgärder gällande egenkontroll av badvatten 

2014-06-19 
MNM1305/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-06-26 
MNM1217/14 Beslut om att om att vidta åtgärder samt redovisa egenkontroll om 

ventilation och luftkvalitet 2014-06-26 
MNM0984/14 Beslut om att om att vidta åtgärder om ventilation och luftkvalitet 

2014-07-02 
MNM0983/14 Beslut om att om att vidta åtgärder om ventilation och luftkvalitet 

2014-07-01 
MNM1200/14 Beslut om att om att vidta åtgärder samt redovisa egenkontroll om 

ventilation och luftkvalitet 2014-07-08 
MNM1201/14 Beslut om att vidta åtgärder och redovisa egenkontroll om 

ventilation och luftkvalitet 2014-07-08 
MNM1650/12 Beslut om att åtgärda låg inomhustemperatur 2014-07-09 
MNM1043/14 Beslut om att vidta åtgärder samt redovisa egenkontroll om 

ventilation och luftkvalitet 2014-07-08 
MNM1015/14 Föreläggande att lämna in åtgärdsplan för underhåll av köket i 

förskolan Kvarnen gamla på fastigheten Främby 1:46 
MNM1084/14 Föreläggande om att installera tappställe 
MNM2226/13 Yttrande 2014-06-10 över ansökan om tillstånd till kremering av 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

smådjur 
MNM1296/14 Beslut om miljöskyddsåtgärder 
MNM1128/14 Beslut BDT till biobädd 2014-06-24 
MNM0700/14 Föreläggande om skyddsåtgärder 2014-06-26 
MNM0444/14 Beslut om destruktion av STAK, M-STAK, CUTS, PAK samt 

Stacker 2 XPLC 
MNM0736/14 Förbud att sälja produkterna märkta AlkaGreens Allergi, 

Alkagreens Pollenallergi, Alkagreens Artros och Alkagreens 
Mage 

MNM1307/14 Beslut förlängt slamtömningsintervall 
MNM1295/14 Förbud att släppa ut livsmedel på marknaden 
MNM1295/14 Upphävande av beslut om förbud 
MNM1295/14 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM0699/14 Föreläggande om skyddsåtgärder 
MNM0041/14 Beslut förbud enskilt avlopp 2014-06-27 
MNM0045/14 Beslut om förbud avlopp 2014-06-27 
MNM0629/14 Beslut förnyat tillstånd 
MNM0036/14 Förbud enskilt avlopp 2014-06-27 
MNM1752/13 Beslut tillstånd WC o BDT till biobädd med ekotreat 
MNM1115/14 Beslut WC o BDT till markbädd 
MNM0903/14 Beslut WC o BDT till biobädd 2014-06-25 
MNM1054/14 Tillstånd 2014-06-11 WC + BDt till minireningsverk 
MNM1221/14 Tillstånd 2014-06-16 för WC o BDT till minireningsverk 
MNM1568/13 Beslut WC o BDT till minireningsverk 2014-06-25 
MNM0047/14 Beslut 2014-06-13 att avbryta upphandling 
MNM0006/14 Beslut om utökad vidaredelegation till Magdalena Lindblom 
MNM0006/14 Beslut om utökad vidaredelegation till Kristin Andersson 
MNM1312/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1313/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1286/14 Beslut om att ge tillstånd till skyddsjakt av kanadgås inom 

naturreservatet Runns norra öar 
MNM0365/14 Beslut om avgift 2014-06-11 
MNM0362/14 Beslut om avgift 2014-06-11 
MNM0223/14 Beslut om förbud 2014-06-27 
MNM0222/14 Beslut om avgift avlopp 2014-06-27 
MNM0223/14 Beslut om avgift avlopp 2014-06-27 
MNM0229/14 Beslut om förbud 2014-06-27 
MNM0229/14 Beslut om avgift avlopp 2014-06-27 
MNM0222/14 Beslut om förbud 2014-06-27 
MNM0224/14 Beslut om avgift avlopp 2014-06-27 
MNM0224/14 Beslut om förbud 2014-06-27 
MNM0220/14 Beslut om avgift avlopp 2014-06-23 
MNM0233/14 Beslut om avgift avlopp 2014-06-23 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM0220/14 Beslut om förbud avlopp 2014-06-23 
MNM0399/14 Beslut om avgift avlopp 2014-07-28 
MNM0407/14 Beslut om avgift avlopp 2014-07-28 
MNM0401/14 Beslut om avgift avlopp 2014-07-28 
MNM0292/14 Beslut om avgift avlopp 2014-07-28 
MNM0395/14 Beslut om avgift avlopp 2014-07-28 
MNM0290/14 Beslut om avgift avlopp 2014-07-28 
MNM0366/14 Beslut om avgift 2014-06-11 
MNM0358/14 Beslut om avgift 2014-06-04 
MNM0349/14 Beslut om förbud 2014-07-29 
MNM0349/14 Beslut om avgift avlopp 2014-07-29 
MNM0371/14 Beslut om avgift avlopp 2014-07-29 
MNM0371/14 Beslut om förbud avlopp 2014-07-29 
MNM0384/14 Beslut om avgift avlopp 2014-07-29 
MNM0384/14 Beslut om förbud 2014-07-29 
MNM0853/14 Avgift för extra kontroll 
MNM1129/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM0444/14 Avgift extra kontroll 
MNM0736/14 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM1263/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1190/14 Avgift för extra kontroll 
MNM1391/14 Tilldelad kontrolltid 
MNM1146/14 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM1190/14 Beslut om att inkomma med plan för underhåll av köket på 

restaurang Hammars 
MNM1170/14 Beslut 2014-06-10 om anmälan 
MNM0186/14 Föreläggande om åtgärdsplan för energieffektivisering 
MNM2080/13 Föreläggande om att undersöka möjligheter till 

energieffektivisering och förnyelsebara energikällor 
MNM0185/14 Föreläggande om åtgärdsplan för energieffektivisering 
MNM0513/13 Beslut 2014-06-10 om tillsynsavgift Fastighetsbolaget Kansliet 
MNM1083/14 Yttrande ang planerad flytt av dagvattenledning vid Faluån 
MNM1940/13 Yttrande över förslaget till detaljplan 
MNM0513/13 Yttrande till Mark- och miljödomstolen över överklagande 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 58 Anmälningsärende  

 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av följande anmälningsärenden 
  
Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-06-10 § 80 Ny förvaltningsstruktur – 
rekryteringsprocessen  
 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-05-08 § 119 Svar på motion från Svante Parsjö 
Tegnér (FP): Öka öppenheten genom att låta folk läsa nämnd- och styrelsehandlingar på 
internet  
 
Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-05-14 § 72 Omprioritering till 
Falun.se som webbprojekt för 2014 
 
BN0390/12 Mål nr M 5422-14, Strandskyddsdispens för överbyggand av vattenkraftstation på 
fastigheten Yttertänger 3:9 i Falu kommun; nu fråga om prövningstillstånd.  
 
BN0390/12 Mål nr P 5420-14, Bygglov för överbyggnad av vattenkraftstation på fastigheten 
Yttertänger 3:9 i Falu kommun; nu fråga om prövningstillstånd.  
 
Delegationsbeslut, byggnadsnämnden, Liljan 2:1 och Nedre Gruvriset 2:2, BYGG 2014-
000447, 2014-06-10 Strandskyddsdispens Anläggande av fjärrvärmeledning Falu Energi & 
Vatten AB, Box 213, 791 25 Falun 
 



 1 (1) 
 

Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 59 Information  

 

Beslut 
 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 
Miljönämnden får information om: 

- Verksamhetsrapport 
Lena Melander informerar om verksamhetsläget.  

- Lugnets ishall   
Gustaf Lif informerar om renoveringsläget av ishallen på Lugnet. 
Renoveringen har genomförts av omklädningsrummen men behöver 
även snarast göras av övriga delar pga. mögelangreppen. 
Vägledande diskussion förs angående datum för beslut om förbud att 
använda ishallen. Nämnden föreslår att 2015-05-01 sätts som 
förbudsdatum.  

- Myran  
Thomas Jågas informerar om området Myran.  

- Kurser 
 

- Organisation  
 

Richard informerar om parlamentariska gruppens arbete.  

Beslut 
Miljönämnden utser deltagare vid kurser och konferenser enligt följande:  

 

Vind 22-23 oktober, Stockholm   Anna Fält   

Hållbar kommun 15 oktober, Stockholm  Richard Holmqvist  

Vattenrådsmöte, Falun 25 september  Richard Holmqvist, 
Anna Hägglund, 
Magnus Norberg, 
Anna Fält   
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 60 Remiss från Länsstyrelsen Dalarna om förvaltningsplan 
för stora rovdjur i Dalarnas län   

MNM1438/14 

Beslut 

 

1.   Miljönämnden lämnar följande yttrande angående remiss på ny 
förvaltningsplan för stora rovdjur. 
 
Allmän synpunkt 

Förvaltningsplanen saknar miniminivåer p.g.a. att de inte finns 
tilldelade från naturvårdsverket. Det blir därmed svårt att bedöma hur 
förvaltningsplanen med föreslagna delmål och åtgärder kommer att 
påverka kommunen och det samlade rovdjurstrycket. Utifrån ett 
kommunperspektiv är naturligtvis även antalet rovdjur av stort intresse.  
 
Förvaltningsmål 

De övergripande målsättningarna att det ska vara en fungerande 
samexistens mellan befolkningen i Dalarna och rovdjuren samt att de 
ska finnas långsiktigt livskraftiga rovdjursstammar instämmer 
miljönämnden med.  

Aktivt friluftsliv är viktigt att väga in vid förvaltning av de stora 
rovdjuren, med för- och nackdelar, även att utveckla rovdjursrelaterad 
turism är viktig ur många aspekter. Inte minst företagsmässigt men 
även för att det ger möjlighet att sprida kunskap om rovdjur. 
Länsstyrelsen bör därför söka samarbete eller stötta dessa företag med 
relevant information. När det gäller indikatorerna så borde även andra 
organisationer som jobbar för naturturism som t.ex. Naturens bästa 
kunna vara med och ta fram underlag och data för utvärdering. 

Delmålet för rovdjursskador på fribetande tamboskap, bikupor och 
hundar är något otydligt formulerat. Det kan nu läsas som att alla 
skador slås ihop i en summa som sedan utvärderas. Det viktiga bör vara 
att bedöma respektive skada för sig eftersom det är olika rovdjursarter 
som orsakar skadorna. Det är möjligt att det är så som avsikten är men 
då bör det bara förtydligas i målformuleringen. 

I delmålet ska ingå att skapa goda förutsättningar för en fortsatt levande 
fäboddrift med fritt betande djur.  
 
Förvaltningsåtgärder 

Miljönämnden har inga direkta synpunkter på valet av 
förvaltningsåtgärderna utan de är väl avvägda och relevanta. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-06-11 

    
 
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Det är mycket viktigt att staten även fortsättningsvis avsätter tillräckligt 
med medel för att genomföra inventeringar för att ha kontroll på 
rovdjurens numerär. Bristfälligt underlag vad gäller rovdjursstammarna 
utgör en risk för de övergripande målsättningarna, samexistens mellan 
människor och rovdjur samt livskraftiga rovdjurstammar. Om det nu 
avsätts tillräckligt med medel för inventeringar framgår inte av 
förslaget. 

Förebyggande åtgärder för att motverka att rovdjur river tamdjur är av 
stor vikt. Möjligheten att få bidrag för t.ex. rovdjuravvisande stängsel är 
en åtgärd som verkar ha god funktionalitet men enligt remissen så 
antyds det att det inte alltid finns tillräckligt med medel att ge bidrag. 
Här menar miljönämnden att ett frikostigt bidragssystem både vad 
gäller medel men också vilka som kan få bidrag är viktigt för en 
levande landsbygd och livskraftiga rovdjursstammar. 

Att stötta ny verksamhet som arbetar med naturturism är viktigt och det 
är bra om länsstyrelsen gör detta aktivt och att även information om 
rovdjur från statligt håll sprids via dessa kanaler. 

En sammanfattande och generell synpunkt är att förvaltningsåtgärderna 
inte åtföljs av en ekonomisk bedömning och hur det står i förhållande 
till de reella resurserna. På så sätt går det inte som utomstående att 
bedöma om förvaltningsplanen är genomförbar eller om det finns delar 
som är av stor betydelse som inte kommer att bli genomförda eller 
riskerar att inte bli genomförda. 
   
 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.  
 

 Sven-Erik Bertell reserverar sig skriftligen mot beslutet.  

 

Sammanfattning/bakgrund 

Länsstyrelsen i Dalarna har tagit fram ett förslag till en förvaltningsplan för 
stora rovdjur i Dalarnas län för 2014-2018. Planen har skickats till Falu 
kommun för yttrande och Stadskansliet har överlämnat ärendet till 
miljönämnden för handläggande.  

Förvaltningsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp utsedd av 
Viltförvaltningsdelegationen, bestående av företrädare av naturvårdsintresset, 
jaktintresset, det lokala näringslivsintresset och de två politiska blocken. Detta 
remissutskick beslutades om av Viltförvaltningsdelegationen 27 maj 2014.  

 
 

Sänds till  

Länsstyrelsen Dalarna  
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