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§ 78 Justering 

Beslut 
Birgitta Pettersson-Frank (MP) utses att, tillsammans med ordföranden Dan Westerberg 
(C), justera protokollet.  
 
Sammanfattning 
Justering sker på myndighetsnämndens expedition tisdag 2015-05-26, kl. 08:00. 
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§ 79 Fastställande av dagordning  

Beslut 
Nämnden fastställer dagordningen med tillägg för extra beslutspunkt rörande ändring av 
sammanträdesschemat. 
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§ 80 Beredning 

Beslut 
Till protokollet förs att beredningssammanträde hållits 2015-05-18 kl. 08:15. 
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§ 81 Strategi och kontrollplan 2016-2018 livsmedelslagen -      

behovsutredning 

Beslut 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (MyN) antar Strategi och 
kontrollplan 2016-2018 för livsmedelslagen enligt bilaga § 81.   

Sammanfattning/Bakgrund 
MyN som kontrollmyndighet ska ha aktuell behovsutredning och 
kontrollplan. Det är därtill önskvärt att MyN anger hur inriktningen av 
kontrollen ska vara. I detta dokument finns dessa delar samlade.  

Miljönämnden antog för första gången denna typ av styrdokument 2011-
04-06 avseende åren 2012 – 2014. Det nu presenterade dokumentet utgör 
en revidering och anpassning till åren 2016 – 2018. 

Nämndens bedömning/Konsekvenser 
Ändringarna handlar i huvudsak om uppdateringar utifrån att andra år 
omfattas och att det föreligger andra omständigheter, t.ex. en ny 
nämndorganisation.  

Bilaga 
Strategi och tillsynsplan 2016 – 2018 Livsmedelslagen – 
Behovsutredning, versionen inför nämndens sammanträde 2015-05-21 
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§ 82 Anmälan om skjuttider Falubygdens Jaktskytteklubb,  

Nedre Gruvriset 2:2 

Beslut 
Falubygdens Jaktskytteklubb ska, utöver med Myndighetsnämnden för 
bygg- och miljöfrågors beslutade restriktioner nedan, bedriva sin 
jaktskyttebana, Nedre Gruvriset 2:2, i överensstämmelse med anmälan 
och vad Falubygdens Jaktskytteklubb i övrigt åtagit sig eller angett, t ex 
maximalt antal skott dvs: 
Viltmålsbana 80 m (älgskytte, klass1) – 2 000 skott per år 

Skeetbana (hagelskytte) – 2 500 skott per år 

Trapbana (hagelskytte) – 15 000 skott per år 

Viltmålsbana 50 m (rådjursbana kal.22 och luftvapen) – 11 000 skott per 
år, varav 1 000 skott kal.22. 

 

Skytte får inte bedrivas vid andra tider än följande: 

Viltmålsbana 80 m (älgskytte, klass1) 1 april-30 juni, 1 augusti-31 
oktober (juli ska hållas skjutfri). Måndag-torsdag kl. 10.00-19.00, lördag 
kl. 10.00-17.00 (fredag och söndag/helgdag ska hållas skjutfri). 

Skeetbana (hagelskytte) 1 april- 30 juni, 1 augusti-31 oktober (juli ska 
hållas skjutfri). Måndag-torsdag kl. 10.00-19.00, lördag kl. 10.00-17.00 
(fredag och söndag/helgdag ska hållas skjutfri). 

Trapbana ny placering (hagelskytte) 1 april- 30 juni, 1 augusti-31 oktober 
(juli ska hållas skjutfri). Måndag-torsdag kl. 10.00-19.00, lördag kl. 
10.00-17.00 (fredag och söndag/helgdag ska hållas skjutfri). 

Viltmålsbana 50 m (rådjursbana kal.22 och luftgevärsskytte) 1 april-30 
juni, 1 augusti-31 oktober (juli ska hållas skjutfri) måndag-fredag kl. 
10.00-20.00, lördag-söndag kl. 10.00-19.00. 

Tider för träning/övningsskytte och kompetenskrav ska vara schemalagda 
enligt anmälan. Skjutprogram ska vara anslaget vid skjutbanan. 
Schemaläggning ska även göras beträffande tider för in- och 
provskjutning utöver tider för träning/övning och kompetenskrav. Dessa 
in-och provskjutningstider ska ske i anslutning till de schemalagda 
aktiviteterna, inom ovan angivna tidsramar. Dessa ska redovisas för och 
delges myndighetsnämnden senast en månad efter att beslutet vunnit laga 
kraft och senast 28 februari årligen. 

 

Vid eventuella tävlingsdagar för hagelskyttet (som under 2014 uppgått 
till 6 stycken) ska dessa förläggas till ordinarie träningsdagar, skjutning 
får dock ske till 20.00 (om inte myndighetsnämnden beslutar något 
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annat) och en anmälan ska ske till myndighetsnämnden minst tre veckor 
innan, då berörda närboende i området också ska informeras. 

Jaktskytteklubben ska senast 2016 utreda möjligheten att ändra 
skjutriktningen för skeetskyttet så att skjutning mot närmaste bostad vid 
Övre Gruvrisvägen 96 i nordvästlig riktning kan undvikas och ytterligare 
förbättra ljudförhållandena. 
 
Jaktskytteklubben ska senast den 1 april 2016 ha flyttat trapbanan. I 
beslutet angivna skjuttider för trapbanan ska gälla oavsett placering. 
 
Beskrivning av ärendet 
Falubygdens Jaktskytteklubb lämnade den 24 februari 2015 in en 
anmälan till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor om nya 
skjuttider samt ny skottbullerberäkning för sin verksamhet vid 
jaktskyttebanan på fastigheten Nedre Gruvriset 2:2. 
 
Miljönämnden (idag Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor) 
beslutade 2013-06-27 om att begränsa skjuttiderna till tisdagar kl.18-20 
och lö-sö 10-12, pga inkomna klagomål från boende nordväst och norr 
om skjutbanan om skottbuller (Övre Gruvrisvägen 96, 92, 90 och 88). 
Dessa skulle gälla fram till nya beräkningar av ljudnivåer tagits fram av 
jaktskytteklubben. 
Ljudnivåmätningar genomfördes 2011 som visade att hagelskyttet (skeet- 
och framförallt trapskyttet med placeringen närmast bostad) orsakade 
ljudnivåer över 65 dBA Impuls, uppåt 73 dBA Impuls vid närmaste 
bostad på ca 250 meter avstånd (Övre Gruvrisvägen 96). Vid bostäder på 
ca 500 meters avstånd uppmättes 68 dBA Impuls. Nämnden bedömde då 
att 65 dBA Impuls bör klaras dagtid 07-19 samt 60 dBA Impuls kvällstid 
19-22, vid närmaste bostad. 
Skottbuller från Viltmålsbanan (kal.22 och luftgevärsskytte) genererar 
låga ljudnivåer och bedöms inte vara ett bullerproblem i ärendet.  
 
Skjutbanan 
Skjutbanan etablerades i början på 1950-talet och har varit i drift sedan 
dess. Vid skjutbanan finns viltmålsbana (älgskytte), skeet- samt trapbana 
(hagelskytte) och viltmålsbana kal.22 och luftgevärsskytte. Skeetbanan 
flyttade 2003 till dagens plats ca 100 meter i västlig riktning i samband 
med ny vägsträckning Falun-Borlänge. En skydds- och bullervall väster 
om skeetbanan uppfördes i samband med detta. 
 
Omgivningen 
Enligt Falu kommuns översiktsplan antagen 2014 så anges att området 
norr om skjutbanan dvs markområdet vid södra delen av sjön Vällans är 
utlagt som föreslagna framtida område för bostäder inom en 10 års 
period. Söder om skjutbanan på ett avstånd på ca 250 meter har ett nytt 
naturreservat bildats ”Sanders gammelskog”. Öster om skjutbanan finns 
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motorvägen mellan Falun-Borlänge. 
 
Tillstånd att använda skjutbana 
För banan finns ett tillstånd från polisen, enligt ordningslagen 
(1993:1617), om att få använda skjutbanan med tider enligt 
Jaktskytteklubbens anmälan. Tillståndet gäller i 5 år, dvs fram till 2019. 
 
Åtgärder som vidtagits/planeras vid skjutbanan 
Bullerdämpad skjutkur installerad för älgskyttet. Planer finns på att flytta 
trapskyttet till platsen för skeetskyttet, dvs ca 100 meter österut i riktning 
bort från närmaste bostadshus (Övre Gruvrisvägen 96), och med ändrad 
skjutriktning österut. 
 
Boende kring skjutbanan vill: 
Att verksamheten starkt begränsas till maximalt en kväll i veckan och 
senast kl 19.00 samt en lördag och söndag per månad, kl 11-14. Tiderna 
bör enligt de boende ses som en tillfällig lösning till en ny plats för 
verksamheten ordnats. De boende har vid möte med Jaktskytteklubben 
och tillsynsmyndigheten framfört önskemål om att när skjutning sker så 
bör den ske samlat och vid enstaka tillfällen. 

 
Jaktskytteklubben vill: 
Kunna nyttja (skjuta) skjutbanan alla dagar i veckan under perioden 1 
april till 31 oktober, dvs dagtid måndag-fredag kl 10-20 och lördag-
söndag kl 10-17 (19 för viltmålsbana rådjur, inget hagelskytte söndagar). 
Nedan anges de schemalagda tiderna: 
 
Älgskytte (2 000 skott/år) – schemalagd tid för träning och avläggande av 
kompetenskrav lördagar kl. 13-17 (mitten av augusti-början oktober), dvs 
ej Juli. 
 
Skeet (2 500 skott/år) – schemalagd tid för träning tisdagar kl. 18-20 
(maj-augusti). 
 
Viltmål rådjur (1 000 skott/år) – schemalagd tid för övningsskytte 
måndagar kl. 17-20 (maj, juni och aug), dvs ej Juli. 
 
Trap (15 000 skott/år) – användningstiden uppges vara den samma som 
för skeetbanan vid ny placering till befintlig skeetbana. 
 
 
Skälen för beslutet 
Boende nordväst och norr om Falubygdens Jaktskyttebana, vid södra 
Vällan (Övre Gruvrisvägen 96, 92, 90 och 88) upplever att skottbuller 
från verksamheten är störande och anser att skjutning bör begränsas till i 
princip maximalt en dag i veckan och att jaktskyttebanan på sikt får en ny 
alternativ lokalisering. De boende har i tidigare kontakter och möte med 

vsj02
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Jaktskytteklubben och tillsynsmyndigheten framfört att skjutning fram 
till dess ändå kan ske om begränsningar av skjutning sker till enstaka 
dagar under veckan och att skjutning sker samlat koncentrerade till vissa 
tider. 
 
Falubygdens Jaktskytteklubb vill ha möjlighet att skjuta alla dagar i 
veckan dagtid under perioden 1 april till 31 oktober, dock med 
schemalagda tränings- och tävlingstider då den mesta skjutningen sker. 
Jaktskytteklubben anger i anmälan och bilagda skjutbaneinstruktioner att 
schemalagda träningsdagar är utlagda på måndagar, tisdagar och 
lördagar. 
(Tillkommer trapskyttet på den nya placeringen vid skeetbanan är det 
inte orimligt att ytterligare en dag onsdag el torsdag behövs för detta då 
skeet och trapskytte inte kan bedrivas på samma plats samtidigt, totalt 
kan alltså 4 dagar behövas för den schemalagda verksamheten).  

 
Ljudnivåmätningar och beräkningar under 2011 och 2015 visar att det är 
hagelskyttet dvs skeetskyttet som orsakar de högsta ljudnivåerna med en 
del av skjutriktningen (enligt uppgift av jaktskytteklubben ca 200 skott 
per år) mot närmaste bostad drygt 300 meter nordväst om skeetbanan. 
Dessa är då beräknade till maximalt 76 dBA Impuls, ljudnivåmätningen 
gav 68 dBA Impuls. Vid bostäder längre bort på ca 500 meter avstånd 
(Övre Gruvrisvägen 92, 90, 88 och 100) beräknades ljudnivåer från 
skeetskyttet uppgå till maximalt 72 dBA Impuls, ljudnivåmätningarna 
gav 68 dBA Impuls. 
Vid skjutriktningen för skeetskyttet österut så gav beräkningarna här 
betydligt lägre ljudnivåer dvs maximalt 57 dBA Impuls. 
Avgörande faktorer är här alltså avstånd och framförallt skjutriktning i 
förhållande till mätpunkt. 
 
Trapskyttet med ny placering på skeetbanan och ny skjutriktning i 
nordöstlig riktning (ej skjutriktning mot bostad väster eller norr om) 
beräknas ge lägre än 71 ned mot 69 dBA Impuls vid närmaste bostad 
nordväst på ca 300 meters avstånd. Vid bostäder längre bort på ca 500 
meter avstånd (Övre Gruvrisvägen 92, 88 och 100) beräknas ljudnivåer 
från trappskyttet uppgå till maximalt 64 dBA Impuls. 
 
Naturvårdsverket allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15) 
anger att beträffande banor byggda före 1982 så bör ljudnivån vid 
bostäder inte överstiga 65-75 dBA Impuls under helgfri måndag-fredag 
kl. 07-22 och under lördagar, söndagar och helgdagar kl. 09-19 samt 60-
70 dBA Impuls under lördagar, söndagar och helgdagar kl. 19-22. 
 
I vägledande domar från Miljööverdomstol (MÖD 2002:62 el MÖD 
2006:62) om skjuttider och ljudnivåer ges inte något stöd för att förbjuda 
eller begränsa skytteverksamhet så hårt att den inte kan bedrivas, om 
åtgärder vidtas och om skottbullernivåerna ligger inom 

vsj02
Rektangel

vsj02
Rektangel



 Sammanträdesprotokoll 12 (31) 
Myndighetsnämnden för  
bygg- och miljöfrågor 
 Sammanträdesdatum 2015-05-21 
  
Naturvårdsverkets riktvärden (NFS 2005:15) dvs 65-75 dBA Impuls 
dagtid. 
 
Skottbuller får t ex enligt MÖD dom 2006:62 accepteras upp till 70 dBA 
Impuls vid en omfattning av ca 15 000 skott klass 1 (älgbanan) dagtid till 
viss del kväll torsdagar 18.00-20.30, trots närhet till strövområde och 
närboende på ca 150 meters avstånd och att bullret uppfattas som 
störande. Verksamheten kan fortgå då ljudnivåerna bedöms vara 
godtagbara. Antalet skott bedöms här vara ”en relativt begränsad 
skjutverksamhet”. 
Vid 75 000 skott per år begränsas t ex ljudnivån till 65 dBA impuls vid 
ett avstånd till bostäder på ca 250 meter, enligt MÖD dom 2002:62. 
 
Domar i prövnings- och klagomålsärenden som beslutats av högsta 
instans Miljööverdomstolen (MÖD), idag Mark- och Miljööverdomstolen 
(MMÖD), anger att när rimliga tekniska skyddsåtgärder vidtagits som 
ändring av skjutriktning, ljuddämpande vallar och skjutbås för att minska 
skottbuller så återstår att begränsa verksamheten i tid. 
 
Falubygdens Jaktskytteklubb har begränsat förslaget till skjuttider till i 
stort sett dagtid 10.00-20.00 vardagar (ingen skjutning med start kl 
07.00) och förkortad  kväll lördag-söndag till 17.00. 
 
 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor gör bedömningen att 
utifrån det underlag som finns i ärendet och de genomförda 
beräkningarna 2015 samt mätningar 2011 klaras riktvärdet 70 dBA 
Impuls vid bostäder nordväst om skjutbanan, eftersom de uppmätta 
värdena vid bostad 2012 ligger 4-8 dB lägre än de beräknade. Dessa 
nivåer uppstår vid de tillfällen skeetskyttet sker i riktning nordväst och 
norrut dvs vid knappt hälften av antalet skott alltså 1000 st per år, för den 
andra hälften med skjutriktning nordöst och österut kan ljudnivåerna 
jämföras med trappskyttet. Detta får accepteras om skjutfria tider och 
dagar finns. 
 
Bedömningen är också att trapskyttet med ny placering vid skeetbanan 
och med skjutriktning nordöst och österut (dvs från bostäder) kommer att 
ge ljudnivåer kring maximalt 65 dBA Impuls. Denna flytt av trapbanan 
bör ske så snart som möjligt, dock senast den 1 april 2016. 
 
Eftersom klagomål förekommer, från boende nordväst och norr om 
skjutbanan (Övre Gruvrisvägen 96, 92, 90 och 88) på höga och störande 
skottljud samt att dessa uppkommer sporadisk och plötsligt så är det 
viktigt att skyttet som träning/övning och kompetensprov sker samlat. 
Detta gäller även vid in- och provskjutning vilket innebär att i så stor 
utsträckning som möjligt styra dessa tillfällen i till och i anslutning till de 
schemalagda tiderna och därmed dagarna för träning/övning och 

vsj02
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kompetensprov samt tävlingar. 
 
Skjutning bör alltså ske enligt schemalagda tider, sporadiskt skjutande 
bör undvikas och styras till att endast ske i anslutning till de övriga 
schemalagda tiderna. Utrymme finns för detta enligt jaktskytteklubbens 
förslag till skjuttider. Det är just sporadisk skjutning som klagomålen 
förutom ljudnivåer anses vara störande.  
 
Nämnden bedömer att Falubygdens Jaktskytteklubbs verksamhet kan 
bedrivas i stort sett enligt anmälan men enligt de miljöskyddsåtgärder 
och begränsningar i tid samt schemaläggning myndighetsnämnden 
beslutar om eftersom skjutbanan funnits på plats sedan 1950-talet i och 
med att: 
 

• Skjutverksamheten begränsas till i stort sett dagtid 10.00-19.00 
måndag-torsdag och lördagar, skjutfria fredagar och 
söndag/helgdag (förutom rådjursbanan kal.22 och 
luftvapenskytte) samt skjutfri juli månad 

• Begränsning av skjuttider för hagelskyttet till dagtid förutom vid 
enstaka tillfällen för tävlingar då 20.00 gäller 

• Jaktskytteklubben har föreslagit flytt av den mest störande 
verksamheten (trapbanan) drygt 100 meter österut till skeetbanan 
samt ändrad skjutriktning och längre bort från närmaste bostad 

• Åtgärder har vidtagits vid skjutbanan med ljuddämpande isolering 
av skjutkur för älgskyttet 

• Beslut om att även in- och provskjutning ska schemaläggas, i 
anslutning till respektive schemalagda träningstillfälle 

• Ljudnivåer utifrån genomförda ljudnivåmätningar 2011 och 
beräkning 2015 efter åtgärder kraftigt minskats ljudnivån från 
älgskyttet. ligger under 70 dBA Impuls närmare 65 dBA Impuls 
vid närmaste bostäder (förutom ca 1000 skott i skjutriktning 
nordväst vid skeetskyttet) då 76 dBA Impuls beräknats men 68 
dBA Impuls uppmätts vid närmaste bostad vid Övre 
Gruvrisvägen 96. 

• Falu Jaktskytteklubb bör senast 2016 utreda möjligheten att 
justera skjutriktningen för skeetskyttet så att skjutning mot 
närmaste bostad vid Övre Gruvrisvägen 96, i västlig riktning kan 
undvikas och ytterligare förbättra ljudförhållandena. 

 
 
Frågan om rimlighetsbedömning på plats 
De boende har framfört att ”beslut bör ej fattas utan att representanter 
från myndighetsnämnden bildat sig en egen uppfattning, dvs gjort en 
rimlighetsbedömning på plats”. Möte har dessutom skett tidigare (2013) 
mellan tillsynsmyndigheten, jakt- samt pistolskytteklubben och 
representanter för Södra Vällans vägförening och de berörda boende för 
att försöka nå en framkomlig väg i klagomålsärendet samt acceptans för 
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hur skytteverksamheten kan bedrivas med så få störningar som möjligt. 
Genomförda mätningar och beräkningar tillsammans med tidigare möten 
samt enskilda ledamöters besök i området inför sammanträdet bedöms 
räcka för beslut om begränsning av skjuttider. 
 
Anordnande av ny plats för skjutbanan 
De boende har i sitt yttrande framfört att ”klubben bör få stöd av 
kommunen att finna annan lämpligare plats för sin verksamhet”. 
Myndighetsnämnden anser att det inte är en fråga för nämnden i 
myndighetsutövningen. Den diskussionen bör framöver föras med andra 
förvaltningar/delar av Falu kommun.  
 
Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Miljöbalken 2 kap 2-3 och 6 §§, 7 §, 26 kap 9 §, 19 §, 21-22 §§ och 26 § 
 
Bilagor 
1 Anmälan om skjuttider Falubygdens Jaktskytteklubb  
 
2 Yttrande i ärende om skjuttider från boende vid Södra Vällan 
 
3 Rapport ljudnivåmätningar 2011 
 
Beslutet ska sändas till 
Enligt sändlista  
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§ 83 Bygglov Nybyggnad av enbostadshus                                      
 (BYGG 2015-147) Kårtäkt 1:1 

Beslut 
1. Med stöd av 9 kap § 31 plan- och bygglagen (PBL) beviljas bygglov för nybyggnad 

av enbostadshus.   
2. För genomförande av åtgärd krävs kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag: Patrik Jakobsson.  
3. Avgiften beräknas till 16 287 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

Sammanfattning/Bakgrund 
Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten 
Kårtäkt 1:1. 
 
Fastigheten ligger utanför både detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse.  

Nämndens bedömning/Konsekvenser 
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet men inget yttrande har 
inkommit. 
 
Sökanden har genom provgrop och jordanalys visat att avlopp går att lösa på fastigheten. 
Utrymme för att söka efter dricksvatten bedöms finnas inom tänkt avstyckning.  
 
Kommunbiologen har tillstyrkt åtgärden.  
 
Företrädare för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har besiktat platsen. 
 
Enligt 9 kap 31 § PBL ska ansökningar om bygglov för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan ges, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelserna, inte förutsätter 
planläggning enligt 4 kapitlet, 2 eller 3 § och uppfyller de krav som följer av 2 kapitlet och 
8 kapitlet 1-3, 6, 7 9-13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser.    
 
Av 2 kap 2 § 6 PBL framgår bland annat att vid prövning av bygglov ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till, stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan.  
 
I 8 kap 8 § 1 stycke 2 PBL, anges att ett byggnadsverks utformning ska ha en god form-, 
färg- och materialverkan.  
 
8 kap 8 § 9 PBL anger att en obebyggd tomt som skall bebyggas ska ordnas på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att kraven i 9 kap 31 § 
PBL får anses kunna uppfyllas. Med en anpassad tomt utifrån förutsättningarna på platsen 
kan kraven 8 kap 1 och 9 §§ uppfyllas. Markanvändningen enligt kap 2 får anses lämplig. 
Någon betydande olägenhet i PBL:s mening bedöms inte uppstå för omgivningen.  
 
Mot ovanstående bakgrund bör bygglov beviljas. 

Upplysningar 
1. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 

beslutet vinner laga kraft. 
2. Åtgärden får inte påbörjas förrän Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (MyN) 

lämnar startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).  
3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till det tekniska samrådet skickas av 

MyN när ärendet är komplett. 
4. Tillståndsansökan om enskild avloppsanläggning ska inlämnas och godkännas av MyN 

innan byggnation av avloppsanläggningen påbörjas. Där enskild vattenbrunn, enskilt 
avlopp och bergvärme planeras bör den sökande i god tid se över inbördes placering. 

5. I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för 
utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av kommunen.  

6. Handläggare på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är Krister Rosendahl. 
 

 

Bilagor 
Handlingar som tillhör beslutet 

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

Hur man överklagar 
Om Ni är missnöjd med Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut kan Ni 
överklaga detta hos Länsstyrelsen Dalarna, Rättsenheten, Åsgatan 38, 791 84  FALUN. 
Detta gör Ni genom att i Er skrivelse tala om: 
- vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer eller 

fastighetsbeteckning. 
- varför Ni anser att Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut är felaktigt 

och hur Ni anser att beslutet skall ändras. 
 

Ni undertecknar skrivelsen, förtydligar namnteckningen och uppger postadress och 
telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så 
bör Ni skicka med det. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 

 
Skrivelsen skall inlämnas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (inte till 
länsstyrelsen) 
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 Telefon  Telefax 

Falu kommun 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 023-867 95 
791 83  FALUN 023-868 43 023-830 01 

 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått Ert brev inom tre veckor 
räknat från den dag då Ni fick del av beslutet. Annars kan Ert överklagande inte tas upp. 

 
Behöver Ni veta mer om hur Ni skall gå till väga, så ring eller skriv till 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor. 
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§ 84 Bygglov Ändrad användning av handelslokal till skola 

(BYGG 2015-000181) Sjöbottnen 2 

Beslut 
1. Med stöd av 9 kap § 30 plan- och bygglagen (PBL) beviljas bygglov för ändrad 

användning av handelslokal till skola.   
2. För genomförande av åtgärd krävs kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag: Lars Östlund.  
3. Avgiften beräknas till 21 805 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

Sammanfattning/Bakgrund 
Ärendet avser en ansökan om bygglov för ändrad användning och 
ombyggnad av handelslokal till skola på fastighet Sjöbottnen 2. I 
byggnaden finns två hyresgäster som bedriver skola respektive 
försäljning av kontorsvaror. Ansökan avser en ökning av skolans yta med 
ca 600 m².   

För området finns gällande detaljplan som medger markanvändning till 
handel (inte livsmedel), kontor och utbildning.  

Handläggning 
Office Depot Svenska AB, som hyr en affärslokal på fastigheten, är hörd 
som sakägare. Av skrivelse inkommen 2015-04-27 framgår att Office 
Depot Svenska AB motsätter sig att bygglov beviljas och ifrågasätter 
lämpligheten med skola och butiker inom samma fastighet/byggnad. 
Vidare anges att en utökning av befintlig skolgård med grind och staket 
begränsar kunders möjlighet att ta sig till butiken.    

Efter samråd med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sökande valt att revidera 
ansökan. Justeringen omfattar ändrad utformning av skolgård och är i linje med inkomna 
synpunkter från hyresgästen Office Depot Svenska AB.  
  
Personal från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har besökt 
området för att på plats sätta sig in i förutsättningarna i ärendet. 

Nämndens bedömning/Konsekvenser 
Enligt 9 kap 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område 
med detaljplan om åtgärden överensstämmer med detaljplan och 
uppfyller tillämpliga krav i kapitel 2 och 8.  

I 8 kap § 1 stycke 1 PBL, anges att ett byggnadsverk ska vara lämplig för 
sitt ändamål.   

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (MyN) anser att kraven 
enligt 9 kap 30 § PBL är uppfyllda. Markanvändningen enligt kapitel 2 
får anses lämplig.  Utifrån förutsättningarna på platsen bedöms lokalen 
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vara lämplig för sitt ändamål och därmed tillämpliga krav i kapitel 8 
uppfyllda.  

Att en ändrad användning från butik till skollokal påverkar intilliggande 
hyresgäst är uppenbart. Föreslagen lösning med en entré till 
butikslokalen placerad utanför skolgården är dock väl avvägd utifrån 
förutsättningarna på platsen. 

Någon betydande olägenhet i PBL:s mening bedöms inte uppstå för 
hyresgästen, vad berörd sakägare anför med passerande skolbarn och 
mindre tillgänglig entré utgör enligt nämndens bedömning inte 
tillräckliga skäl att avslå ansökan.   

Mot ovanstående bakgrund bör bygglov beviljas.   

Upplysningar 
1. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 

beslutet vinner laga kraft. 
2. Åtgärden får inte påbörjas förrän Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 

lämnar startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).  
3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till det tekniska samrådet skickas av 

byggnadsnämnden när ärendet är komplett. 
4. Handläggare på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är Krister Rosendahl. 

Bilagor 
Handlingar som tillhör beslutet 

Beslutet ska sändas till 
Sökanden  
Office Depot Svenska AB - RMB 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och införs i Post- och  
Inrikes Tidningar 

Hur man överklagar 
Om Ni är missnöjd med Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut kan Ni 
överklaga detta hos Länsstyrelsen Dalarna, Rättsenheten, Åsgatan 38, 791 84  FALUN. 
Detta gör Ni genom att i Er skrivelse tala om: 
- vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer eller 

fastighetsbeteckning. 
- varför Ni anser att Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut är felaktigt 

och hur Ni anser att beslutet skall ändras. 
 

Ni undertecknar skrivelsen, förtydligar namnteckningen och uppger postadress och 
telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så 
bör Ni skicka med det. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 

 
 

Skrivelsen skall inlämnas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (inte till 
länsstyrelsen) 
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 Telefon  Telefax 

Falu kommun 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 023-867 95 
791 83  FALUN 023-868 43 023-830 01 

 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått Ert brev inom tre veckor 
räknat från den dag då Ni fick del av beslutet. Annars kan Ert överklagande inte tas upp. 

 
Behöver Ni veta mer om hur Ni skall gå till väga, så ring eller skriv till 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor. 
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§ 85 Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus            

(BYGG 2014-000721) Lönnemossa 2:9 

Beslut 
 

1. Positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av ett enbostadshus med villkor att: 
- placeringen av byggnaden sker så långt ifrån bergsmansgården som möjligt 
- byggnadshöjden ska vara minst hälften av husets bredd 
- takvinkel ska vara traditionell (omkring 30 grader) 
- fasaden färgmässigt anpassas till omgivande bebyggelse. 

2. Avgiften beräknas till 7459 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

Sammanfattning/Bakgrund 
Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten 
Lönnemossa 2:9. Fastigheten är belägen utanför sammanhållen bebyggelse och ej inom 
detaljplanerat område.  
Fastigheten är belägen i Lönnemossa, ca 1 mil öster om Faluns centrum. Lönnemossa är 
utpekat i Falu kommuns kulturmiljöprogram som område av intresse för kulturmiljövården 
men fastigheten omfattas inte av riksintresse för kulturmiljövården eller Världsarvet. 
Lönnemossa utgör en intressant bergsmansby med upprustad bergsmansgård. Försiktighet 
bör råda vid nyetablering i området. Det finns inga kända fornlämningar på fastigheten, 
men det kan förekomma gamla odlingsrösen på tomten som ännu inte är registrerade. 
 

Nämndens bedömning/Konsekvenser 
Berörda sakägare har yttrat sig i ärendet och tre yttrande har inkommit. 
Ägaren till Lönnemossa 2:2 har bland annat anfört att hon inte vill ha någon förtätning av 
bebyggelsen i byn. 
Ägarna till Lönnemossa 2:7 har bland annat anfört att de inte vill ha någon förtätning av 
bebyggelsen i byn, försiktighet bör råda vid avverkning med hänvisning till bullerskydd, 
bevarandet av stengärdesgården samt hyttplatser och slutligen vikten av att befintliga 
vattentäkter inte påverkas. 
Ägaren till Lönnemossa 2:12 har bland annat anfört att det finns flera fornlämningar i form 
av bland annat odlingsrösen på fastigheten. Ägaren har även anfört att stor försiktighet bör 
råda vid nybebyggelse, vikten av att vatten- och avloppsanläggning inte påverkar befintliga 
vattentäkter samt att det är av stor vikt att huvuddelen av träden på den skogbevuxna delen 
av tomten bevaras då dessa enligt sakägaren utgör ett bullerskydd för befintlig bebyggelse i 
området. 
 
Trafikverket har fått ärendet på remiss och har ej krävt någon bullerutredning för 
nybyggnationen. 
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Kommunantikvarien har i ett yttrande daterat 2014-10-17 anfört att området har höga 
kulturhistoriska värden och att mycket höga krav ska ställas på den tillkommande 
bebyggelsens utformning samt att husets placering bör vara så nära det hus som uppfördes 
runt år 2005 som möjligt och så långt från bergsmansgården som möjligt. 
 
Sökanden har genom provgrop och jordanalys visat att avlopp går att lösa på fastigheten. 
Utrymme för att söka efter dricksvatten bedöms finnas inom fastigheten. 
 
Företrädare för förvaltningen har varit på plats. 
 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor anser att kraven i Plan- och bygglagen 
(PBL) 9 kap 31 § får anses kunna uppfyllas. Det är av vikt att ny bebyggelse inte 
konkurrerar med befintlig bergsmangård och därmed bör huset placeras så långt ifrån 
bergsmansgården som möjligt och att huset anpassas till områdets karaktär och 
kulturhistoriska värden. 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. Utredning av befintliga odlingsrösen, stengärdesgård samt vägsträckningen 

tillhyttplatser ska utredas inför byggstart. Lämpligen gör detta av byggherren 
tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarna. 

Bilagor 
Handlingar som tillhör beslutet 

Beslutet ska sändas till 
Sökanden RMB 
Ägare till fastigheten Lönnemossa 2:12 RMB 
Ägare till fastigheten Lönnemossa 2:2 RMB 
Ägare till fastigheten Lönnemossa 2:7 RMB 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och införs i Post- och  
Inrikes Tidningar 

Hur man överklagar 
Om Ni är missnöjd med Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut kan Ni 
överklaga detta hos Länsstyrelsen Dalarna, Rättsenheten, Åsgatan 38, 791 84  FALUN. 
Detta gör Ni genom att i Er skrivelse tala om: 
- vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer eller 

fastighetsbeteckning. 
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- varför Ni anser att Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut är felaktigt 

och hur Ni anser att beslutet skall ändras. 
 

Ni undertecknar skrivelsen, förtydligar namnteckningen och uppger postadress och 
telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så 
bör Ni skicka med det. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 

 
Skrivelsen skall inlämnas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (inte till 
länsstyrelsen) 

 
 Telefon  Telefax 

Falu kommun 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 023-867 95 
791 83  FALUN 023-868 43 023-830 01 

 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått Ert brev inom tre veckor 
räknat från den dag då Ni fick del av beslutet. Annars kan Ert överklagande inte tas upp. 

 
Behöver Ni veta mer om hur Ni skall gå till väga, så ring eller skriv till 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor. 
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§ 86 Strandskyddsdispens Nybyggnad av omklädningshytt 

(BYGG 2015-000401) Kårtäkt s:6 

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, 
3 och 5 p 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 2628 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

Sammanfattning/Bakgrund 
Trafik och mark, Falu kommun ansöker om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av en byggnad i form av en omklädningshytt. Fastigheten är 
belägen vid stranden av sjön Hedkarlssjön. 

Nämndens bedömning/Konsekvenser 
Byggnaden avses uppföras inom den befintliga allmänna badplatsen vid 
Hedkarlssjön. Omklädningshytten kommer att ersätta en befintlig 
omklädningshytt på Kårtäkt S:2, c:a 3 meter från strandlinjen, som är i så dåligt 
skick att den kommer att tas bort. Den nya byggnaden placeras mellan de två 
sandstränderna och får därför en annan placering än den befintliga byggnaden, 
c:a 12 meter från strandlinjen. 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. 

Bilagor 
Handlingar som tillhör beslutet 



 Sammanträdesprotokoll 25 (31) 
Myndighetsnämnden för  
bygg- och miljöfrågor 
 Sammanträdesdatum 2015-05-21 
  
Beslutet ska sändas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, naturvårdsenheten, DK 

Hur man överklagar 
Om Ni är missnöjd med Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut kan Ni 
överklaga detta hos Länsstyrelsen Dalarna, Rättsenheten, Åsgatan 38, 791 84  FALUN. 
Detta gör Ni genom att i Er skrivelse tala om: 
- vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer eller 

fastighetsbeteckning. 
- varför Ni anser att Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut är felaktigt 

och hur Ni anser att beslutet skall ändras. 
 

Ni undertecknar skrivelsen, förtydligar namnteckningen och uppger postadress och 
telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så 
bör Ni skicka med det. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 

 
Skrivelsen skall inlämnas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (inte till 
länsstyrelsen) 

 
 Telefon  Telefax 

Falu kommun 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 023-867 95 
791 83  FALUN 023-868 43 023-830 01 

 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått Ert brev inom tre veckor 
räknat från den dag då Ni fick del av beslutet. Annars kan Ert överklagande inte tas upp. 

 
Behöver Ni veta mer om hur Ni skall gå till väga, så ring eller skriv till 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor. 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (31) 
Myndighetsnämnden för  
bygg- och miljöfrågor 
 Sammanträdesdatum 2015-05-21 
  
 
§ 87 Strandskyddsdispens Nybyggnad av transformatorstation                       

(BYGG 2015-000261) Stora Kårarvet 2:9 

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 5 256 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

Dietmar Gleich (FP) deltar inte i beslutet på grund av jäv, Lars Åkerstedt 
(M) går in i hans ställe. 

Sammanfattning/Bakgrund 
Ärendet avser en ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av en 
transformatorstation och fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. 
Transformatorstationen behövs för att upprätthålla bra och säker leverans 
av el till alla hushåll i området. På fastigheten finns en mindre bäck och 
man avser att uppföra byggnaden cirka tio meter från vattendraget.  

Nämndens bedömning/Konsekvenser 
Företrädare för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har besiktigat 
området. 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. 

Bilagor 
Handlingar som tillhör beslutet 



 Sammanträdesprotokoll 27 (31) 
Myndighetsnämnden för  
bygg- och miljöfrågor 
 Sammanträdesdatum 2015-05-21 
  
Beslutet ska sändas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, naturvårdsenheten, DK 

Hur man överklagar 
Om Ni är missnöjd med Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut kan Ni 
överklaga detta hos Länsstyrelsen Dalarna, Rättsenheten, Åsgatan 38, 791 84  FALUN. 
Detta gör Ni genom att i Er skrivelse tala om: 
- vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer eller 

fastighetsbeteckning. 
- varför Ni anser att Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut är felaktigt 

och hur Ni anser att beslutet skall ändras. 
 

Ni undertecknar skrivelsen, förtydligar namnteckningen och uppger postadress och 
telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så 
bör Ni skicka med det. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 

 
Skrivelsen skall inlämnas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (inte till 
länsstyrelsen) 

 
 Telefon  Telefax 

Falu kommun 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 023-867 95 
791 83  FALUN 023-868 43 023-830 01 

 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått Ert brev inom tre veckor 
räknat från den dag då Ni fick del av beslutet. Annars kan Ert överklagande inte tas upp. 

 
Behöver Ni veta mer om hur Ni skall gå till väga, så ring eller skriv till 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor. 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 28 (31) 
Myndighetsnämnden för  
bygg- och miljöfrågor 
 Sammanträdesdatum 2015-05-21 
  
 
§ 88 Delegationsbeslut 

Beslut 
 
Nämnden beslutar att föra delegationsbeslut enligt bilaga § 88 till protokollet. 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 29 (31) 
Myndighetsnämnden för  
bygg- och miljöfrågor 
 Sammanträdesdatum 2015-05-21 
  
 
§ 89 Anmälningsärenden 

Beslut 
Nämnden beslutar att föra anmälningsärenden enligt bilaga § 89 till protokollet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 30 (31) 
Myndighetsnämnden för  
bygg- och miljöfrågor 
 Sammanträdesdatum 2015-05-21 
  
 

§ 90 Information till nämnden 

Beslut 
 
Nämnden beslutar att föra nedanstående information till protokollet: 
 

• Anvisning rapportering om livsmedelskontroll 
 
Veronica Sjöberg, nämndsekreterare, informerar om anvisningar som inkommit från 
Livsmedelsverket. 
 

• Vindkraftverk Trollberget 
 
Hanna Lundin, miljöinspektör, svarar på frågor om vindkraftverk vid Trollberget som 
nämnden kommer att fatta beslut om vid ett kommande nämndsammanträde. 
 

• Sammanhållen bebyggelse 
 
Susanne Svärdström, chef för myndighetsavdelningen, informerar om sammanhållen 
bebyggelse. 
 

• Besök: Elsa Röing 
 
Elsa Röing, kommunantikvarie, informerar om sin roll i förvaltningens och nämndens 
arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 31 (31) 
Myndighetsnämnden för  
bygg- och miljöfrågor 
 Sammanträdesdatum 2015-05-21 
  
 
 

§ 91 Sammanträdesschema 

Beslut 
 
Nämnden beslutar att flytta sammanträdet den 1 oktober till den 8 oktober. 
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