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§ 86 Verksamhetsplan 2017-2019 

 MYN1468/16  
  
 
Beslut 
Informationen förs till protokollet. 

Sammanfattning/Bakgrund 
Lena Melander föredrar ärendet.  
Ordföranden kommer i samråd med presidiet och representanter för förvaltningen att 
sammanställa övergripande mål för myndighetsnämndens kommande verksamhet,  
2017-2019. 
 
Beslut i ärendet kommer att fattas på myndighetsnämndens kommande möte den 29 
september 2016. 
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§ 87 Tillsyn förskolan Barnens hus, Falun 3:10 

 MYN2517/15  
  
 
Beslut 
1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor beslutar att det är 

förbjudet för barn- och utbildningsnämnden (212000-2221) att låta 
fler personer än vad ventilationssystemet är dimensionerat för vistas 
på förskolan Barnens Hus. Förbudet gäller från den 31 december 
2016. 

2. Förbudet förenas med vite om 100 000 kr.  
3. Beslutet ska gälla även om det överklagas. 

Sammanfattning/Bakgrund 
Bygg och miljö gjorde tillsyn på Barnens hus den 16 december 2015. 
Inriktningen på tillsynen var ventilation och luftkvalité.  

Förskolan Barnens Hus hade vid tillsynen 38 barn och 7 personal fördelat 
på två avdelningar, det tillkom två barn till nyåret 2015/2016. 
Avdelningarna heter Nido och Casa.  

Avdelningen Nido är en småbarnsavdelning med 11 barn. Där kommer 
maximalt 12 barn och 3 personal vistas efter nyåret 2015/2016.  
I vilrummet (106) vilar 12 barn och 2 personal. Personalen klagar på torr 
luft året runt på avdelningen.  

På avdelningen Casa är det idag 27 barn och 4 personal, där kommer 
maximalt 28 barn att vistas. Där har de inga sovande barn men de har 
läsvila. De delar då upp sig på flera rum. I rum 206 är tilluftsdonet 
blockerat. Personalen klagar på luften och de tycker luften ”tar slut” och 
blir tung. De klagar på att de får ont i huvudet på eftermiddagarna. 
Personalen uppger att efter senaste gången de felanmälde brister på 
luftkvalitén så var fastighetsskötarna/ventilationsskötarna där och tog 
bort något filter innanför gallren som enligt dem inte fyllde någon 
funktion.  

Enligt ritning över lokalerna med uträkningar för hur många personer 
som får vistas i vardera rum utifrån de dimensionerade flödena så får 
totalt 33 personer vistas på de 2 avdelningarna. Idag vistas 45 personer 
där och efter nyår 47. På ritningen redovisades inte vilka flöden som 
beräkningarna kom ifrån. 

Den senaste genomförda kontrollen av ventilationen (OVK) var inte 
godkänd. 

Myndighetsnämnden förelade barn- och utbildningsnämnden den 8 mars 
2016 att senast den 3 augusti 2016 redovisa följande: 
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1. Se till att det är tillräcklig ventilation alternativt anpassa antalet 
personer på förskolan till ventilationens dimensionering enligt 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 
2014:18).  

2. Se till att det är tillräcklig ventilation alternativt anpassa antalet 
personer i vilrummen till ventilationens dimensionering enligt 
FoHMFS 2014:18. 

3. Åtgärdsplan för klagomål på dålig luftkvalité. I åtgärdsplanen ska 
det ingå en tidsplan för eventuella utredningar och åtgärder. 

4. Att förskolan har en rutin för hur återkoppling sker av underhåll 
(filterbyten, rengöring av kanaler och don etc.) av ventilationen. 

5. Komplettera uppgifter till inlämnad ritning med vilka luftflöden 
som personantalet beräknats ifrån.  

6. Vilket filter har tagits bort i ventilationssystemet och varför. 

7. Att tilluftsdonen inte är blockerade. 

Den 10 augusti 2016 redovisade förskolechef följande: 

1. Serviceförvaltningen jobbar på att ta fram ett nytt aggregat samt 
förslag på ny ventilationsanläggning för att tillgodose 
Folkhälsomyndigetens allmänna råd. Om detta inte går av någon 
anledning så ser vi över antalet barn i lokalerna. 

2. Se ovan. 

3. Se punkt 1. 

4. Finn Jensen och Olle Christiansen håller på att se över systemet 
för återkoppling av underhåll och skötsel för våra lokaler. Där ser 
man även över hur återkopplingen ska ske.  

5. Uträkningen är gjord utifrån det projekterade flödet. 

6. Filtret är utbytt. 

7. Tilluftsdonen är inte längre blockerade. 

Undertecknat Anna Sjöberg, förskolechef 

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor anser inte att barn- och 
utbildningsnämnden uppfyllt föreläggandet i och med svaren från förskolechef 
Anna Sjöberg.  

Nämndens bedömning/konsekvenser 
Verksamhetsutövaren ska löpande planera och kontrollera verksamheten för att 
motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår.  
Den som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de  
försiktighetsmått som i övrigt behövs för att förebygga, förhindra eller motverka att 
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa. Dessa  
försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet kan 
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medföra skada eller olägenhet för människors hälsa. Kraven på försiktighetsmått 
gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna 
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra  
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Alla som bedriver en 
verksamhet ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till  
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa 
och miljön mot skada eller olägenhet (miljöbalken 2 kap §§ 2, 3 och 7) 

Den som bedriver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att 
motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.  
Förskolor är exempel på verksamheter som är anmälningspliktiga enligt  
miljöbalken. För anmälningspliktiga verksamheter gäller preciserade krav på 
egenkontroll; egenkontrollen ska vara dokumenterad och innehålla  
ansvarsfördelning, rutiner, bedömning av risker samt kemikalieförteckning.  
Miljöbalken ställer krav på att verksamhetsutövaren har kännedom om  
ventilationen i sina lokaler genom egenkontroll, t.ex. hur många personer som 
ventilationen i klassrumen är anpassad för. Även denna egenkontroll ska vara  
dokumenterad. Uteluftsflödet i skolor bör inte understiga ca 7 l/s per person vid 
stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m² golvarea bör göras 
så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor  
(2 kap §§ 2 och 3 miljöbalken, förordning (1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll, Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation FoHMFS 
2014:18). 

Förskolan Barnens hus var vid tillsynsbesöket 12 personer för mycket på 
avdelningarna mot för vad ventilationen var dimensionerad för. Efter årsskiftet 
2015/2016 var det 14 personer för mycket. Det stora antalet personer resulterade i 
dålig luftkvalité. Dålig luftkvalité kan leda till huvudvärk, 
koncentrationssvårigheter, luftvägsproblem m.m. Det kan innebära en olägenhet för 
barnens hälsa. 

Myndighetsnämnden anser inte att barn- och utbildningsnämnden har visat hur de 
ska leva upp till gällande krav. Myndighetsnämnden anser att verksamhetsutövaren 
har haft tid att minska barnantalet alternativt åtgärda ventilationen då problemet 
påtalades vid första besöket den 16 december 2015. Det har efter det varit två 
terminsavslutningar som är en naturlig väg att minska barnantalet då flera barn 
flyttar till förskoleklass eller av annan anledning slutat.  

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor får meddela det föreläggande och 
förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och 
andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken ska följas. 
Myndighetsnämnden anser med stöd av ovansående att det finns skäl att förelägga 
verksamhetsutövaren om förbud förenat med vite. (miljöbalken 26 kap § 9). Beslut 
om förbud får förenas med vite (miljöbalken 26 kap § 14)  

Tillsynsmyndigheten får bestämma om beslutet ska gälla omedelbart även om det 
överklagas (miljöbalken 26 kap § 26). 

Beslut skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden, mottagningskvitto + svarskuvert 
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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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§ 88 Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus 

och garage (BYGG 2016-000148), Berggården 1:8 

 MYN1458/16  
  
 

Beslut 
1. Positivt förhandsbesked meddelas med villkoren att en till området väl anpassad 

byggnad väljs samt att befintlig in- och utfart från länsväg 293 även fortsättningsvis  
ska användas. 

2. Avgiften beräknas till 7 753 kronor, i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Sammanfattning/bakgrund 
Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och 
garage på fastigheten Berggården 1:8 i Falu kommun. På fastigheten finns idag ett 
fritidshus som föreslås ska ersättas och ge plats för ett enbostadshus. Fastigheten omfattas 
ej av detaljplan samt är belägen utanför verksamhetsområde för det allmänna va-nätet. 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse och omfattas av fördjupad översiktsplan 
för området mellan Falun/Borlänge. Den aktuella platsen omfattas ej av riksintresset för 
kulturmiljövården men berörs av Falu kommuns miljöprogram Falubygden berättar. En 
enskild anläggning för vatten- och avlopp avses att ordnas. Öster om fastigheten finns 
länsväg 293 där det byggnadsfria avståndet föreskrivs till 30 meter. En befintlig in- och 
utfart från länsväg 293 finns till fastigheten längre västerut och som är gemensam med 
andra fastigheter. 
 
Fastigheten är belägen inom strandskyddat område och en ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna behandlas separat vid myndighetsnämndens sammanträde. 
En förutsättning för förhandsbeskedets giltighet är således att dispens från 
strandskyddsbestämmelserna kan medges. 
  
Nämndens bedömning/konsekvenser 
Handläggande tjänsteman har besökt den aktuella platsen. 
 
Berörda sakägare har hörts i ärendet. Ingen erinran har inkommit mot förslaget.  
 
Miljöinspektör vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med sökande 
utrett enskild anläggning för vatten- och avlopp. Den 28 juni 2016 låter miljöinspektör 
meddela att; sökande har visat att det är möjligt att ordna avloppet för nybyggnationen. 
Den exakta utformningen får dock bestämmas i tillståndsprövningen för avloppet. 
Bedömningen görs också att det finns tillräckligt med utrymme i fastighetens södra del att 
söka efter dricksvatten. 
 
Handläggande tjänsteman har kommunicerat med Trafikverket avseende närheten till 
länsväg 293 och den 23 maj 2016 inkom yttrande från Trafikverket och anger bl.a. följande 
vad avser buller; Det finns idag ett hus på fastigheten Berggården 1:8 som ligger ca 45 
meter från väg 293. Ska ett nytt bostadshus byggas 40 meter från vägen så ligger det 
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troligen på gränsen till att klara riktvärdena idag. Det vore bra om det nya bostadshuset 
byggs så att det skyddas mot buller med t.ex. kompletterande byggnader i form av garage 
och uthus. Det behöver göras en aktuell bullerutredning och en prognos för 20 år fram i 
tiden som visar var gränsen går för att bygga ett bostadshus. En beräkning ska visa 
ekvivalenta och maximala nivåer i dBA, både utomhus och inomhus. Hänsyn ska tas till 
den höjd som ska ligga mellan hus och väg, och har man otur kan höjden ge högre nivåer 
och därmed försämra boendemiljön etc. 
 
Trafikverkets ställningstagande har därefter kommunicerats till den sökande och den  
1 juli 2016 inkom sökande med en begärd bullerutredning upprättad av MiljöInvest AB 
med adress i Norrköping. Bullerutredningen visar att det på fastigheten finns 
förutsättningar att klara de ekvivalenta och maximala bullernivåer som föreskrivs. Vid en 
senare ansökan om bygglov kan utredningen utgöra bedömningsunderlag för slutlig 
placering av bostadsuset och komplementbyggnader. Förutsättningarna för att klara 
föreskrivna bullernivåer inomhus bedöms också finnas, där man exempelvis även kan välja 
att förlägga sovrum och uteplats på ”tyst” sida av bostadshuset om så skulle visa sig 
krävas. När det gäller in- och utfart till länsväg 293 så ska man undvika att skapa nya 
infarter, utan i första hand använda sig av befintliga in- och utfarter där så är möjligt. Detta 
för att inte äventyra en säker trafiksituation. Förhandsbeskedet villkoras därför med att 
befintlig in- och utfart ska användas även i framtiden. Skulle mot förmodan en ny in- och 
utfart planeras i framtiden krävs ett särskilt tillstånd enligt väglagen. Det föreskrivna 
byggnadsfria avståndet till länsväg 293 om 30 meter bedöms också komma att uppfyllas. 
 
Enligt fördjupad översiktsplan (FÖP) för området mellan Falun/Borlänge framgår bl.a. att 
enstaka nyetableringar ska prövas utifrån förutsättningarna på platsen och där ny 
bebyggelse till sin utformning och lokalisering ska anpassas till områdets karaktär och 
byggnadsstruktur. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning bygg och miljö anser att kraven i 
Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § får anses kunna uppfyllas. Med en anpassad och 
lämpligt placerad byggnad utifrån förutsättningarna på platsen kan kraven 8 kap 1 och 9 §§ 
uppfyllas. Markanvändningen enligt kap 2 i anslutning till befintlig bebyggelse får anses 
lämplig. Någon betydande olägenhet i PBL:s mening bedöms inte uppstå för omgivningen.  
Mot ovanstående bakgrund bör förhandsbesked beviljas med de villkor som framgår av beslutet.  

Upplysningar 
1. Beslutet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från den dag detta beslut 

vinner laga kraft. 
2. Förhandsbesked innebär ingen rätt att påbörja sökt åtgärd. 
3. Åtgärden kräver tillstånd enligt miljöbalken (MB) för att ordna en enskild anläggning 

för avlopp. 

Beslutet skickas till 
Sökanden RMB 
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och införs i Post- och  
Inrikes Tidningar 
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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. 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 12 (30) 
Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  
§ 89   Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 

och garage (BYGG 2016-000148), Berggården 1:8 

 MYN1458/16  
 

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 1 p 
föreligger och då syftena med strandskyddsbestämmelserna inte motverkas. 
Tomtplatsavgränsning ska utgöras enligt markering på karta tillhörande ärendet. 

2. Avgiften beräknas till 2 712 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

Sammanfattning/bakgrund 
Ärendet avser en ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett 
enbostadshus och garage på fastigheten Berggården 1:8 i Falu kommun. Fastigheten 
är belägen vid stranden av sjön Mörtsjön samt att strandskydd gäller även för bäcken 
i fastigheten östra del. Ett nytt garage föreslås även uppföras i fastighetens västra del 
och ett ärende om förhandsbesked för åtgärden behandlas separat. 

Nämndens bedömning/konsekvenser 
Handläggande tjänsteman vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har besökt 
den aktuella platsen. Föreslagen byggnad avses att uppföras inom den hävdade 
tomtplatsen ca: 15 meter från bäcken i fastighetens östra del och ca: 30 meter från 
Mörtsjön. Bäckens sträckning är i verkligheten ej i överensstämmelse med kartan 
och tomtplatsavgränsningen syftar till att erhålla ett skyddsavstånd om 7 meter till 
bäcken givet förutsättningarna på platsen. På fastigheten finns idag ett befintligt 
bostadshus som nu avses att ersättas. Byggnaden och dess placering strider inte mot 
syftena i strandskyddsbestämmelserna. Byggnaden påverkar eller avskräcker inte 
allmänheten att vistas vid stranden intill tomtplatsen 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. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, naturvårdsenheten, DK  

kha23
Textruta

kha23
Textruta



 Sammanträdesprotokoll 13 (30) 
Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  
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. 
  



 Sammanträdesprotokoll 14 (30) 
Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  
 

§ 90 Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus 
(BYGG 2016-000422), Stora Kårarvet 5:6 

 MYN1453/16  
 
 

 Beslut 
1. Positivt förhandsbesked meddelas med villkoren att en till platsen välanpassad byggnad 

väljs, samt att ny bebyggelses placering och tomt anpassas och i möjligaste mån följer 
befintliga terrängförhållanden på den aktuella platsen i enlighet med yttrande från 
kommunantikvarien. 

2. Avgiften beräknas till 7 753 kronor, i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Sammanfattning/bakgrund 
Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på 
fastigheten Stora Kårarvet 5:6 i Falu kommun. Fastigheten omfattas ej av detaljplan eller 
fördjupad översiktsplan (FÖP) och är belägen utanför verksamhetsområde för det allmänna 
va-nätet. Fastigheten omfattas av ett naturvärde i form av värdefulla odlingslandskap samt 
omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Fastigheten ligger inom sammanhållen 
bebyggelse och en enskild anläggning för vatten- och avlopp avses att ordnas. 

Nämndens bedömning/konsekvenser 
Handläggande tjänsteman vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har besökt den 
aktuella platsen och gör följande noteringar; Lämplig in- och utfart bör förläggas till den 
mindre enskilda vägen direkt i väster dels för att undvika ytterligare in- och utfart till 
vägen och dels för att lättare kunna anpassa tomten till befintliga terrängförhållanden. 
Byggherren bör inför ansökan om bygglov utreda den befintliga luftledningen hos 
ledningsägaren och dess höjdläge i förhållande till egen ny infart och avstånd till ny 
bebyggelse. 
 
Berörda sakägare har hörts i ärendet. Ingen erinran har inkommit mot förslaget. 
 
Miljöinspektör vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt möjligheterna 
för en enskild anläggning för vatten- och avlopp och låter den 6 juli 2016 meddela att; 
Dricksvatten bedöms kunna sökas i det östra hörnet högst upp mot vägen utan att riskera 
påverkan från avloppet på Stora Kårarvet 5:8. Föreslagen lösning för avloppet bedöms 
kunna lösas helt inom fastigheten om utloppet hålls mot fastighetsgräns för Stora Kårarvet 
2:9 och i den övre delen av fastigheten samt att den grävda brunnen inom fastigheten fylls 
igen så att den inte används av misstag. Exakt utformning får tas fram i samband med 
ansökan om avloppstillstånd. 
 
Kommunbiologen har delgetts möjlighet att granska ärendet och lät den 2 juni 2016 
meddela att; Ett bygge på den platsen bör inte påverka odlingslandskapet. 
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 Sammanträdesprotokoll 15 (30) 
Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  
 
Kommunantikvarien har hörts i ärendet och inkom den 7 juni 2016 med yttrande; Tidigare 
kommunantikvarie Mats Persson (min företrädare) yttrade sig över fastigheten 2004, och 
det han skrev då gäller än. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och 
inom Världsarvet Falun. I närheten finns fornlämningar i form av bebyggelselämningar, 
röjningsrösen och odlingsterasser. Fornlämningarna ligger dock på behörigt avstånd från 
berörd fastighet. I kulturmiljöprogrammet för Falu kommun rekommenderas försiktighet 
med ny bebyggelse i detta område. Det är utifrån kulturmiljösynpunkt emellertid inte 
olämpligt att uppföra ett bostadshus på fastigheten. Det är dock viktigt att byggnaden får 
en lämplig placering på tomten. Marken får inte genomgå större förändringar i form av 
terrasseringar eller utfyllda platåer, och vid den föreslagna placeringen är tomten brant, 
vilket troligen skulle medföra en ganska kraftig markomvandling. Byggnadens placering 
måste därmed utredas noga så att påverkan på landskapet blir så liten som möjligt. Den 
nya byggnaden bör ha traditionell karaktär och utföras med traditionella material och 
kulörer, gärna falurött. Byggnaden bör ha en viss reslighet, en våning med förhöjt väggliv 
eller 1,5 våningar. Gavelbredden får vara maximalt dubbla byggnadshöjden, dvs. gärna 
hamna någonstans 7-8 meter. Taktäckning ska vara lertegel eller falsadplåt. Det skall 
eftersträvas symetrisk placering av dörrar och fönster. Garage och eventuella uthus ska 
vara fristående, och ges en utformning som motsvarar bostadshuset. Under förutsättning 
att ovanstående beaktas kan förhandsbeskedet godkännas ur kulturhistorisk synpunkt. 
 
Kommunantikvariens yttrande har kommunicerats till sökande. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning bygg och miljö anser att kraven i 
Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § får anses kunna uppfyllas. Med en anpassad och 
lämpligt placerad byggnad utifrån förutsättningarna på platsen kan kraven 8 kap 1 och 9 §§ 
uppfyllas. Markanvändningen enligt kap 2 i anslutning till befintlig bebyggelse får anses 
lämplig. Någon betydande olägenhet i PBL:s mening bedöms inte uppstå för omgivningen.  
Mot ovanstående bakgrund bör förhandsbesked beviljas med de villkor som framgår av beslutet.  

Upplysningar 
1. Beslutet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från den dag detta beslut 

vinner laga kraft. 
2. Förhandsbesked innebär ingen rätt att påbörja sökt åtgärd. 
3. Åtgärden kräver tillstånd enligt miljöbalken (MB) för anläggande av en enskild 

anläggning för avlopp. 

Beslutet skickas till 
Sökanden RMB 
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och införs i Post- och  
Inrikes Tidningar 
  



 Sammanträdesprotokoll 16 (30) 
Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  
 
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. 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (30) 
Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  
 
§ 91 Strandskyddsdispens, Nybyggnad av 

transformatorstation (BYGG 2016-000581), 
Svärdsjö-Boda 5:1 

 MYN1460/16  
 

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. 

 
Jäv 
Dietmar Gleich (L) deltar inte i handläggningen av detta ärende. 
 
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 sjön Seckan och man avser 
att uppföra byggnaden cirka 78 meter från vattendraget.  

Nämndens bedömning/konsekvenser 
Fastigheten domineras av åkermark, där bostadshus samt tillhörande byggnader finns. 
Transformatorstationen avses uppföras en längre bit ifrån bostadshuset, intill Bornvägen 
med avståndet 4 meter. 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. 

Beslutet skickas till 
Sökanden + Länsstyrelsen Dalarna, naturvårdsenheten, DK 
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Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  
 
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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Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  
 
§ 92 Strandskyddsdispens, Nybyggnad av 

transformatorstation (BYGG 2016-000585), 
Svärdsjö-Kyrkby 8:11 

 MYN1462/16  

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.  

 
Jäv 
Dietmar Gleich (L) deltar inte i handläggningen av detta ärende. 

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 en större sjö och man 
avser att uppföra byggnaden cirka 65 meter från vattendraget.  

Nämndens bedömning/konsekvenser 
Byggnaden avses uppföras inom reningsverkets område, som idag ägs av Falu Energi och 
Vatten AB. 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. 

Beslutet skickas till 
Sökanden  
Länsstyrelsen Dalarna, naturvårdsenheten, DK 

kha23
Textruta



 Sammanträdesprotokoll 20 (30) 
Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  

 

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. 

 
 

  
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (30) 
Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  
 

§ 93 Strandskyddsdispens, Nybyggnad av 
transformatorstation (BYGG 2016-000586), 
Svärdsjö Boda 29:10 

 MYN1461/16  

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. 
 

Jäv 
Dietmar Gleich (L) deltar inte i handläggningen av detta ärende. 

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. På fastigheten finns en bäck och man avser att 
uppföra byggnaden cirka 42 meter från vattendraget.  

Nämndens bedömning/konsekvenser 
Fastigheten domineras av skogsmark, där ytterst lite bebyggelse finns på fastigheten. 
Transformatorstationen avses uppföras på skogsmark intill en enskild väg, med avståndet 3 
meter. 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. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, naturvårdsenheten, DK 

kha23
Textruta



 Sammanträdesprotokoll 22 (30) 
Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  
 
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. 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (30) 
Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  
 
§ 94 Strandskyddsdispens, Nybyggnad av slogbod 

(BYGG 2016-000595), Risholn 5:2 

 MYN1476/16  

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 slogbod. 
Byggnaden skall användas för allmänheten, där syftet är att främja friluftslivet i området. 
På fastigheten rinner den strandskyddade Trostbäcken och man avser att uppföra 
byggnaden cirka 20 meter från vattendraget.  

Nämndens bedömning/konsekvenser 
Kommunbiolog Thomas Jågas har efter besök på aktuell plats bedömt att en slogbod ej 
skulle inverka negativt på växt- och djurlivet på platsen. Dock är det viktigt att inte 
privatisering av området sker, i form av skyltar och dylikt, som avhåller allmänheten från 
platsen.  
Fastigheten är belägen nedanför Björsarvet och består till största del av skog och 
ängsmark.  
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. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, naturvårdsenheten, DK 

kha23
Textruta



 Sammanträdesprotokoll 24 (30) 
Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  
 

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. 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 25 (30) 
Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  
 
§ 95 Information: Tillsyn, tobaksfria skolgårdar 

MYN1412/16  
  
 
Beslut 
Informationen förs till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Susanne Svärdström informerar om att ATL-nämnden (gemensam nämnd för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel) tidigare har bedrivit tillsyn på skolgårdar enligt 
tobakslagen. Nämnden har frånsagt sig uppdraget och föreslagit att uppdraget ska tilldelas 
annan nämnd i kommunen.  
 
Påpekanden har inkommit från Länsstyrelsen att Falu kommun inte utfört sin tillsyn. 
 
Myndighetsnämnden avvaktar ett fullmäktigebeslut i ärendet gällande en eventuell 
tilldelning av uppdraget samt budget för detta. 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (30) 
Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  
 
§ 96 Information till nämnden  

MYN0613/15 
    
  
 
Beslut 
Informationen förs till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Veronica Lidman, säkerhetssamordnare informerar om riktlinjer vid hot, våld och 
allvarliga trakasserier mot förtroendevald. Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 
den 16 juni 2016. Veronica påpekar bland annat vikten av att alla förtroendevalda bör 
anmäla alla typer av hot m.m. till ansvariga inom kommunen. Förtroendevalda ska inte 
acceptera en högre grad av hot och trakasserier just på grund av att de är just 
förtroendevalda.  
 
Ett tips från Veronica är att besöka www.sakerhetsutbildning.net/tryggpolitiker 
 
 
Programmet för myndighetsnämndens resa under eftermiddagen presenteras. 
  

http://www.sakerhetsutbildning.net/tryggpolitiker


 Sammanträdesprotokoll 27 (30) 
Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  
 
§ 97 Pågående och nya detaljplaner  

MYN0628/16 
    

Beslut 

Informationen förs till protokollet. 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 28 (30) 
Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  
 
§ 98 Kurser & konferenser  

MYN0832/16 
    

Beslut 

Informationen förs till protokollet. 

Sammanfattning 
Tågbiljetter kommer att bokas för dem som valt att delta under FSBS i Gävle 14-16 
september.  
  



 Sammanträdesprotokoll 29 (30) 
Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  
 
§ 99 Delegationsärenden  

MYN0615/15 
    

Beslut 

Delegationsärenden enligt bilaga § 99 förs till protokollet. 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 30 (30) 
Falu kommun             Sammanträdesdatum 
Myndighetsnämnden för  2016-08-25  
bygg- och miljöfrågor             
  
 
§ 100 Anmälningsärenden  

MYN0614/15 
    

Beslut 

Anmälningsärenden enligt bilaga § 100 förs till protokollet. 
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