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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

    
 

Postadress Besöksadress       Telefonväxel    

791 83  FALUN Myntgatan 45      023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 

Sammanträdesdatum  2014-02-05  

Datum när anslaget sätts upp 2014-02-11 Datum när anslaget tas ner  

Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen 

Underskrift  
………………………………………………………………….. 
Daniel Blomqvist 

Plats och tid Sammanträdet hålls i Egnellska huset, vån 4 mötesrum Boman, kl. 08:30-16.15 

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

Richard Holmqvist, ordförande 
Sven-Erik Bertell, 1:e vice ordförande t.o.m §8 
Anna Hägglund fr.o.m §2 

Anna Fält t.o.m §8 
Monica Lindh 
Birgitta Hiertner  
Göran Forsén 

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(M) Ana Maria Zorrilla 
(S) Leif Berglund t.o.m §8  
(C) Magnus Norberg tjg §1 

(MP) Mats Wiklund tjg §9-12 

(S) Christer Pettersson tjg §9-12 

 

  
  

Övriga deltagare Lena Melander, tf förvaltningschef 
Thomas Sundin, miljöstrateg §8 

Niklas Sundstedt, miljöinsp. §7     
Karin Eliasson, markchef §6 

Peter Sjö, miljöinsp. §1-3  
Thomas Jågas, miljöinsp. §9 

Maria Eriksson, miljöinsp. §9 
Daniel Blomqvist, sekreterare 

  
Utses att justera Birgitta Hiertner 

Justeringsdag 2014-02-11, kl.10.00 

Justerade paragrafer 1-3, 5-12 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

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

 
Ordförande 

 

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

 
Justerande 

 

………………………………………………………….….. 
Birgitta Hiertner  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

    
 

Postadress Besöksadress       Telefonväxel    

791 83  FALUN Myntgatan 45      023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 

Sammanträdesdatum  2014-02-05  

Datum när anslaget sätts upp 2014-02-06 Datum när anslaget tas ner  

Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen 

Underskrift  
………………………………………………………………….. 
Daniel Blomqvist 
 

Plats och tid Sammanträdet hålls i Egnellska huset, vån 4 mötesrum Boman, kl. 08:30 

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

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

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(S) Christer Pettersson            
(C) MagnusNorberg 
(MP) Mats Wiklund 
(M) Ana Maria Zorrilla 
(S) Leif Berglund 

  
  

Övriga deltagare Tf förvaltningschef  Lena Melander 
Chatarina Lindqvist, miljöinsp.  
Daniel Blomqvist, sekreterare 
 

  
Utses att justera Birgitta Hiertner 

Justeringsdag 2014-02-05, kl. 16.15 

Justerade paragrafer 4 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

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

 
Ordförande 

 

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

 
Justerande 

 

………………………………………………………….….. 
Birgitta Hiertner 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Beslutade ärenden: 

 

 
§1 Förslag till beslut om dispens från 105§ förordningen om 

förbränning av avfall för Västermalmsverket  
MNM2281/13 

 
§2 Förslag till beslut om föreläggandevillkor för processgränsvärden enligt 78 § i 

förordningen om förbränning av avfall för Västermalmsverket  
MNM2283/13 

 
§3  Information om mark- och miljööverdomstolens dom angående vindkraft i Svartnäs 
 
Omedelbart justerad 
§4 Revidering av delegationsordningen för miljönämnden  

MNM0006/14 
 

§5 Information och diskussion Å-rummet 
 
§6 Förslag till beslut föreläggande om krav på bullersaneringsinsatser 

MNM0200/09 
 

§7 Vägledande diskussion yttrande remiss Miljöprogrammet Falu kommun 
MNM1487/12 
 

§8 Inför budgetdialogen 2015-2017 
 MNM0009/14 

 
§9 Information 

 
§10 Uppföljning av verksamhetsplan och budget 

MNM0151/14 
 

§11 Bokslut och årsredovisning 
MNM0149/14 
 

§12 Delegationsärenden 
MNM0007/14 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 1 Förslag till beslut om dispens från 105 § förordningen om 
förbränning av avfall för Västermalmsverket 

  
MNM2281/13 

Beslut 

Miljönämnden medger att Falu Kraft AB för KVV 2 vid 
Västermalmsverket får dispens från 105 §, punkterna 2 och 5, i 
förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. För dispenserna ska 
gälla följande föreläggandevillkor: 

Villkor  

1. För dispens från kravet enligt 28 § i förordningen om förbränning 
av avfall ska gälla följande. Vid förbränning av avfall ska system 
finnas för att kontinuerligt verifiera att kravet på temperatur (850 
grader) och uppehållstid (2 sekunder) uppfylls. Anläggningen ska 
vara försedd med larm som indikerar om kravet inte innehålls. 
Instruktioner ska finnas där det framgår vad som ska ske om larm 
utlöses vid felaktig uppehållstid och temperatur. 

2. För dispens från kravet på kontinuerlig mätning av vätefluorid i 
rökgaserna enligt 43 § i förordningen om förbränning av avfall 
ska gälla att förbränning av avfall endast får ske när 
rökgaskondenseringen är i drift. 

Detta beslut kan överklagas enligt bifogade anvisningar. 

 

Beskrivning av ärendet 

Falu Kraft AB har ansökt om dispens enligt 105 § i förordningen om 
förbränning av avfall. Ansökan gäller kravet på automatiska system för att 
förhindra tillförsel av avfall under tidsperioder när anläggningen inte 
uppfyller krav på rökgasernas temperatur och uppehållstid enligt 28 § i 
samma förordning. Bolaget har också ansökt om dispens från kravet på 
kontinuerlig mätning av vätefluorid i 43 § i samma förordning.  
Länsstyrelsen har tidigare medgett undantag från motsvarande bestämmelser 
i tidigare föreskrifter (NFS 2002:28). Dessa beslut måste nu förnyas 
eftersom en ny förordning om förbränning av avfall trätt i kraft. 
 
Skälen för beslutet 
Enligt 105 § punkt 2 i förordningen om förbränning av avfall får 
tillsynsmyndigheten ge dispens från bestämmelserna i 28 § i samma 
förordning när det gäller automatiska system för att förhindra tillförsel av 
avfall till förbränningsanläggningen. Länsstyrelsen har tidigare i beslut 
2012-09-19 (dnr 551-2887-2012) medgett att automatiska system enligt 
motsvarande regler i den då gällande föreskriften NFS 2002:28 inte behövs 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-11 

    
 
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

under de förutsättningar som råder på den aktuella anläggningen. 
Miljönämnden ansluter sig till den bedömningen när nu ett nytt 
dispensbeslut behöver fattas enligt de nya bestämmelserna för förbränning 
av avfall. 
Enligt § 105 punkt 5 i förordningen om förbränning av avfall får 
tillsynsmyndigheten ge dispens från kravet på kontinuerlig mätning av 
utsläppen av vätefluorid till luft om sådana behandlingssteg används som 
säkerställer att begränsningsvärdet för utsläpp av väteklorid följs och 
utsläpp av vätefluorid i stället mäts periodiskt enligt 43 §. Länsstyrelsen har 
i samma beslut som avses ovan medgett att periodiska mätningar ersätter 
kontinuerliga mätningar av vätefluorid. Bolagets mätningar har visat att 
utsläppen av vätefluorid och väteklorid är mycket små och långt under 
gällande begränsningsvärden när rökgaskondenseringen är i drift.  
 
Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Enligt 105 § i förordningen om förbränning av avfall får 
tillsynsmyndigheten ge dispens från bestämmelserna i   
 
Bilagor 
1. Dispensansökan 
2. Länsstyrelsens beslut 2012-09-19 (dnr 551-2887-2012)  
 
 

 

Sänds till  

Falu Kraft AB, Box 213, 791 25 Falun (delges) 

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm (för kännedom enligt 107 § FFA) 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 2 Förslag 2014-01-02 till beslut om föreläggandevillkor för 
processgränsvärden enligt 78 § i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall för Västermalmsverket 

  
MNM2283/13 

Beslut 

Som processgränsvärden vid blandningsberäkning enligt 71 § 
förordningen (2013:253 om förbränning av avfall) för samförbränning av 
avfall i KVV2 vid Västermalmsverket ska följande processgränsvärden 
gälla, utöver dem som anges i gällande tillståndsbeslut: 

Villkor  

Parameter Processgränsvärde 

Totalt organiskt kol (TOC) 10 mg/m3 normal torr gas  

Väteklorid (HCl) 10 mg/m3 normal torr gas  

Vätefluorid (HF) 1 mg/m3 normal torr gas 

 

Beskrivning av ärendet 

Falu Kraft AB har begärt fastställande av processgränsvärden för totalt 
organiskt kol (metan), väteklorid och vätefluorid i enlighet med 78 § i 
förordningen om förbränning av avfall. Processgränsvärdena används vid 
blandningsberäkningen vid samförbränning av avfall och annat bränsle för 
att få fram vilket begränsningsvärde för utsläppen som ska gälla för den 
aktuella förbränningssituationen. 
 
Skälen för beslutet 
De hittills redovisade mätvärdena för totalt organiskt kol, väteklorid och 
vätefluorid är mycket låga och ligger långt under de begränsningsvärden 
som gäller som avfallsgränsvärde och vad som normalt är gällande i 
liknande fall. Utan de begärda processgränsvärdena skulle enligt 76 § i 
förordningen om förbränning av avfall gälla att de verkliga 
koncentrationerna ska användas vid blandningsberäkningen. Detta skulle 
leda till orlimliga nivåer på utsläppskraven. De begärda 
processgränsvärdena bör därför fastställas. 
 
Processgränsvärde för metan begärs också. Eftersom metan inte ingår som 
parameter för utsläppsgränsvärde i förordningen fyller ett sådant utsläpps-
gränsvärde ingen funktion. Men miljönämnden har inget att erinra mot att 
metan används som mätparameter för begränsningsparametern totalt orga-
niskt kol vid nuvarande låga nivåer på utsläppen. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-11 

    
 
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
I § 78 i förordningen om förbränning av avfall anges att tillsynsmyndigheten i 
ett föreläggandevillkor ska besluta om ett processgränsvärde om 
verksamhetsutövaren begär det och utsläppet i fråga inte omfattas av villkor. 
 
Bilagor 

1. Dispensansökan 

2. Länsstyrelsens beslut 2012-09-19 (dnr 551-2887-2012)  
 
 

 

Sänds till  

Falu Kraft AB, Box 213, 791 25 Falun (delges) 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 3 Information om mark- och miljööverdomstolens dom 
angående vindkraft i Svartnäs 

 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 

Peter Sjö informerar om vad miljööverdomstolens dom innebär för Falu 
kommun och miljönämnden. Han visar de områdena som berörs i Svartnäs.  

Den största påverkan på Falu kommun är att kommunen genom 
miljönämnden blir tillsynsmyndighet över den planerande utbygganden och 
driften av vindkraft.  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 4 Förslag till beslut revidering av delegationsordning 
delarna A, B och C 

  
MNM0006/14 

Beslut 

1.  Miljönämnden antar delegationsordningar enligt förslag upprättade 
2014-01-27 enligt följande: 

A. Miljöbalken och förordningar och föreskrifter som meddelats med 
stöd av balken 

 B. Diverse lagar och bestämmelser 
 C. Livsmedelslagstiftningen 

 Delegationsordningarna ska börja gälla 2014-02-05. 

2. Miljönämnden delegerar beslutanderätten enligt delarna A, B, och C till 
miljöchefen med rätt att delegera vidare. 

3.  Beslut som tagits med stöd av delegation ska anmälas och protokollföras 
på nämndens sammanträden. 

4.  I samband med att besluten enligt 1-3 träder ikraft, upphävs 
Miljönämndens beslut 
§ 95, 2009-12-09 avseende delarna A. miljöbalken och B. diverse lagar 
och bestämmelser 

 § 109 2006-12-06 del C. livsmedelslagstiftningen 

Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

 

Sammanfattning 

Ändringar i lagar, nya lagar, och upptäckt behov av kompletteringar har 
medfört att Miljönämndens delegationsordning behöver ses över. Den del 
som inte berörs är del D, avseende brådskande fall. 
Miljöförvaltningen har utifrån gällande delegationsordning och SKL:s 
förslag till delegationsordning tagit fram förslag till ny delegationsordning 
för: 
 
A. Miljöbalken och förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd 
av balken 
B. Diverse lagar och bestämmelser 
C. Livsmedelslagstiftningen 
 
I PM, Förslag till MN 2014-02-05 för respektive del, är ändringarna 
markerade i gult. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 5 Information Å-rummet 

 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 

Karin Eliasson, projektledare för Å-rummet informerar om projektet. Via 
medborgardialogen har närmare 2000 idéer har lämnats in. Karin berättar 
även om fortsättningen av projektet och hur tidsplanen ser ut.    

Miljönämnden lämnar följande synpunkter för presidiet att ha med till 
stadsbyggnadsberedningen: 

- Det behövs tydligare skyltning av staden.  

- Tänk även på vintern när förslaget utformas!  

- Ta hänsyn till funktionshindrade och äldre när det gäller tillgänglighet.  

-  Tänk på området utifrån 30-50års perspektivet.  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 6 Föreläggande om krav på bullersaneringsinsatser 

  
MNM0200/09 

Beslut 

Trafik- och fritidsnämnden ska  

1. Senast 2014-10-31 lämna in beräknade inomhusvärden (maximal 
och ekvivalent bullernivå inomhus beräknad med hänsyn till 
verkliga förhållanden (ex två eller treglasfönster) för åtminstone det 
mest utsatta huset på var och en av de 20 gator och vägar som finns 
redovisade i tabellen under beskrivning av ärendet. 

2. Senast 2015-08-31 lämna in redogörelse över vilka åtgärder som 
trafik- och fritidsnämnden har genomfört under tidigare år och vad 
som planeras att göra för att minska ljudnivåerna inomhus i 
bostäder i Falu tätort så att ljudnivån understiger 30 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå. 

3. Senast 2015-08-31 lämna in tidplan för att åtgärda bostadshus med 
för höga ljudnivåer. 

 

Beskrivning av ärendet 

Bullersaneringsplan och miljöprogram 

Arbetet med att ta fram en bullersaneringsplan har funnits med sedan lång tid 
tillbaka. Trots detta har ännu ingen bullersaneringsplan fastställt och endast 
sporadiska insatser är genomförda. 

I det första miljöprogrammet, som kallades miljöskyddsprogram, som kom 
1992 fanns frågan med. Dåvarande tekniska nämnden skulle ta fram ett 
handlingsprogram för trafikbuller. En bullerkartläggning var då genomförd 
(Ingemanssons 1988) och den skulle följas upp med att ta fram ett 
åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet skulle innehålla nivåer för ingripande, typ 
av åtgärder och prioriteringsordning. 

Nästa miljöprogram kom 1995. Nämnden hade då bytt namn till tekniska 
styrelsen men uppdraget fanns kvar. Ett program skulle tas fram som klargör 
vilka gatusträckningar som ska prioriteras, vilka åtgärder som ska vidtas samt 
hur mycket det får kosta. Åtgärden kvarstod när åtgärderna några år senare 
reviderades. 

2007 kom miljöprogram nr 3. Här finns följande mål: I Falu kommun ska alla 
boende 2010 ha en vägtrafikbullernivå inomhus understigande 30 dBA 
(ekvivalentnivå) och, där så är möjligt, ha en utomhusnivå understigande 65 
dBA (ekvivalentnivå). I programmet finns även följande text: En 
bullersaneringsplan kommer att finnas framtagen vid årsskiftet 2006 – 2007. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Utifrån denna kommer arbetet bedrivas för att minska påverkan från 
vägtrafikbuller. 

Trafikstrategin som nyligen har antagits anger att bullerstörningar från trafiken 
ska minska. Här finns även noterat att Falu kommuns bullersaneringsplan ska 
färdigställas. I nuvarande åtgärdsplan till gällande miljöprogram ligger 
åtgärden kvar med trafik- och fritidsnämnden som ansvarig: Ta fram ett 
bullersaneringsprogram och åtgärdsplan.  

Kartläggningar och enkäter 
Den första (?) bullerkartläggning gjordes redan 1988 med hjälp av ett 
företag vid namn Ingemanssons. I samband med fördjupade översiktsplanen 
för Falu tätort samt Falu centrum (början av 90-talet) beräknades 
bullernivåer vid de flesta gatorna i tätorten.  
En begränsad bullerkartläggning gjordes 2006. Följande vägar och gator 
hade i den kartläggningen en ekvivalent ljudnivå överstigande 60 dBA. 

 
CENTRUM 

 
ÖVRIGA 

Gruvgatan  Centralvägen 

Myntgatan Surbrunnsgatan 

Sturegatan  Stationsgatan 

Korsnäsvägen  Kopparvägen 

Trotzgatan Källviksvägen 

Östra Hamngatan Svärdsjögatan 

Garvaregatan Norra 
Järnvägsgatan 

Hyttgatan Linnévägen 

Åsgatan Strandvägen 

Rostvändaregatan  

Engelbrektsgatan  

 
1988 gjordes även en enkätundersökning i Falun. Ett relativt stort antal 
falubor svarade på en rad frågor bl a om de var bullerstörda. Var tionde 
tillfrågad falubo rapporterade att de var bullerstörda (i centrum mer än var 
tredje). Den dominerande bullerkällan är enligt de svarande fordonsbuller. 
Hela 57 % av de som är bullerstörda uppger detta som orsak. Även om 
enkäten gjordes för många år sedan finns anledning att tro att det fortfarande 
är flera tusen personer i Falu kommun som är bullerstörda. 
Buller som hälsoproblem 

Ljudnivån från omgivningsbuller (ex trafikbuller) är inte så hög att 
hörselskador i vanlig mening uppstår. Den inverkan det handlar om är 
sömnstörningar, svårigheter att koncentrera sig, blodtryckshöjning, 
stressreaktioner, huvudvärk, trötthet, nedsatt trivsel o dyl. Som människa 
påverkas man negativ av buller utan att man alltid är medveten om detta.  
Eftersom trafik är så vanligt förekommande och vi alla är en del av den 
genom att de flesta av oss är ute i trafiken och ofta genom att vi själva kör 
eller åker bil, så är det få klagomål som inkommer till miljöförvaltningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Detta trots att buller har stor hälsopåverkan och att man vid enkäter ser att 
många är störda.  
 
Centrala myndigheter 
I transportproposition 1996/97:53 ”Infrastrukturinriktning för framtida 
transporter” angavs att alla vägar överstigande 65 dBA (Leq) utomhus 
skulle vara åtgärdade senast 2007.  
En den nyligen publicerade bullersamordningsutredningen (SOU 2013:57) 
föreslås att bullerriktvärden för nyproduktion placeras i plan- och 
byggförordningen (tillhörande plan- och bygglagen). Utredningen fokuserar 
på inomhusvärden (30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal 
ljudnivå). 
 
Kommunicering  
Trafik- och fritidsförvaltningen har i samband med kommuniceringen 
framfört att man vill ha del av 2015 för att kunna lämna in en 
bullersaneringsplan. Man hänvisar till att man inte har medel avsatta i 
budgeten. 
 
Skälen för beslutet 
Buller utgör ett hälsoproblem som är viktigt att göra något åt. Stöd för detta 
finns dels i att många är störda och dels att det är flera olika typer av 
påverkan på människors hälsa som är aktuella. Detta trots att det inte är så 
många klagomål på trafikbuller. 
Buller ska åtgärdas utifrån följande åtgärdsordning: 

1. Flytta på bullerkällan: Ta bort eller leda om trafiken så att mängden 
fordon minskas och därmed bullernivåerna. 

2. Avskärma bullerutbredningen: Bygga bullerplank och/eller 
bullervallar. 

3. Åtgärda fasaden/fönster: Byt fönster till sådana med hög 
bullerdämpning. 

De flesta bostadshusen som utsätts för höga bullernivåer från trafik ligger i 
Falu tätort (centrum). Efter många år med trafikplanering får det anses i 
stort sett klarlagt var trafiken ska gå, nu och i den omedelbara framtiden. 
Det är därför mindre sannolikt att man kan åtgärda höga ljudnivåer genom 
att flytta på trafik. 
Eftersom många av de störda husen ligger i centrum i anslutning till vanliga 
stadsgator (hus på bägge sidor om gatan) så är i regel inte heller plank eller 
vallar ett tänkbart alternativ. 
Återstår alltså fasadåtgärder (fönster). Det är då inomhusvärden som det blir 
aktuellt att inrikta sig på. De inomhusvärden som blir aktuella är 30 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå. 
Eventuellt finns ytterligare beräkningar/kartläggningar av trafikbullernivåer 
gjorda men inte i något fall har arbetet gått vidare till systematiska insatser. 
Eftersom en lång tid (mer än 20 år) har förflutit sedan uppdraget första 
gången formulerades i det kommunala styrdokument som kallas 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-11 

    
 
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

miljöprogram och det trots detta inte blivit någon bullersaneringsplan med 
åtgärder och pengar avsatta får det anses rimligt att förelägga väghållaren 
för de kommunala vägarna att vidta bullersaneringsinsatser. 
Inom kommuniceringen framförs att det inte finns medel avsatta under 2014 
för dessa frågor och att man därför vill ha del av 2015 för att kunna slutföra. 
Även om detta inte är något egentligt skäl så föreslås att beslutet delas upp 
på två etapper med en första redovisning under 2014 (senast sista oktober) 
och resterade under 2015 (senast sista augusti).  
Det kan i sammanhanget uppmärksammas att bullerfrågor av olika slag, 
hantering av klagomål såväl som bullersaneringsåtgärder, ingår som en 
integrerade del av väghållaransvaret. Det är därför inget särskilt utan ska 
finnas med vid den normala planeringen av driften av gator och vägar. Det 
är dessutom en normal del av egenkontrollen enligt miljöbalken att kunna 
svara på vilka bullernivåer som gäller längs aktuella gator.  
Miljöförvaltningen bedömer sammanfattningsvis att det är rimligt att, som 
första etapper i arbetet med bullersanering, förelägga trafik- och 
fritidsnämnden att komma in med de efterfrågade uppgifterna. 
 
 

 

Sänds till  

Trafik- och fritidsnämnden 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 7 Vägledande diskussion yttrande remiss 
Miljöprogrammet Falu kommun  

 MNM1487/12  

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  
  
 En arbetsgrupp bestående av:  
 (MP) Richard Holmqvist 
 (C) Anna Hägglund 
 (S) Anna Fält 
 (V) Monica Lindh 
 (M) Göran Forsén  

får i uppdrag att utforma ett förslag till yttrande att föreläggas 
nämnden för beslut vid sammanträdet 2014-03-12.  

 Ordföranden får i uppdrag att begära anstånd med yttrande.  
 

Sammanfattning 

Thomas Sundin, miljöstrateg och projektledare för revidering av 
miljöprogrammet informerar om programmet som ligger ute för remiss.  

Thomas går igenom den tänkta tidsplanen och upplägget för implementering 
av miljöprogrammet. Han lyfter även frågan kring målkonflikter mellan de 
tre programmen som finns i Falu kommun, miljö-, tillväxt- och folkhälsa.  

Miljönämnden ansöker via ordförande anstånd att förlänga remisstiden för 
miljönämndens räkning till 16 mars, 2014. 

Det föreslås att bilda en arbetsgrupp som skriver ett yttrande till nästa 
sammanträde.  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 8 Inför budgetdialogen 2015-2017 

 

Beslut 

 
Miljönämnden har tagit del av informationen och tar diskussionen till 
protokollet.  

Sammanfattning 

Med bakgrund av förra årets Verksamhetsbudget 2014, planeringsperiod 
2015-2017 förs diskussion kring budgetdialogen 2015-2017.  

Maria Eriksson informerar om planering och arbetet med framtagande av 
nya mallar för nästa period av de livsmedelkontroller som ska genomföras 
under året. 

Thomas Jågas informerar om naturvårdsprogrammet och den utökade ramen 
som miljöförvaltningen fått för genomförandet av bevarande av viktiga och 
känsliga naturområden. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 9 Information  

 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 

Miljönämnden får information om: 

- Miljönämndens VM-insatser 2014  

- Inriktning av miljönämndens informationskampanj 2014 

- Överlämnat Receptfria läkemedel      

- Beslut kammarrätten Sundsvall i mål, Gandhis gatukök , att inte 
överpröva, ärende 0910/12 

- Länsstyrelsen Dalarna beslut av mål, täkt av sand Karlsbyn, ärende 
0771/13 

- Överklagande av ett sjätte vindkraftverk vid Tavelberget 

- Parlamentarisk ledningsgruppens arbete  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 10  Uppföljning av verksamhetsplan och budget 2013 

MNM0151/14 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningen redovisar de viktiga händelserna samt utfallet av 
verksamhetsplanen och budget för 2013.  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 11  Bokslut och årsredovisning  

MNM0149/14 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningen redovisar huvuddelarna i nämndens årsredovisning för 
2013.  
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 12 Delegationsärenden  
 

MNM0007/14 

 
Beslut 

Miljönämnden har tagit del av följande delegationsbeslut. 
 
 
MNM0957/13 Förslag 2013-12-09 om att meddela utsläppsförbud 

MNM1285/13 Beslut om avgift avlopp 26-200 pe 2013-12-11 

MNM2041/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 2013-11-13 

MNM2203/13 Beslut om kontrollavgift 2013-12-11 

MNM2042/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 2013-11-13 

MNM2043/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 2013-11-13 

MNM2107/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 2013-11-14 

MNM2250/13 Beslut om tillsynstid 2013-12-13 

MNM2243/13 Beslut om tillsynstid 2013-12-13 

MNM0975/13 Avgiftsbeslut tillsyn 2 x 827 kr 

MNM1111/13 Föreläggande om energikartläggning 2013-12-12 

MNM0971/13 Avgiftsbeslut tillsyn 2 x 827 kr 

MNM1894/13 Föreläggande om åtgärd 

MNM2503/11 Tillsynsavgift 

MNM2058/13 Beslut om avgift 

MNM1778/13 Tillstånd WC o BDT till Biovac minireningsverk 2013-12-11 

MNM1757/13 Beslut om avgift 2013-12-11 

MNM1589/13 Beslut om avgift 

MNM1661/13 Beslut om avgift 

MNM1587/13 Beslut om avgift 

MNM0268/13 Yttrande till MMD 2013-12-10 

MNM2095/13 Beslut gällande ändring av avloppet 2013-12-10 

MNM0394/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-25 

MNM0966/13 Avgiftsbeslut tillsyn 1 x 827 kr 

MNM0958/13 Avgiftsbeslut tillsyn 1 x 827 kr 

MNM0963/13 Avgiftsbeslut tillsyn 1 x 827 kr 

MNM0964/13 Avgiftsbeslut tillsyn 1 x 827 kr 

MNM0965/13 Avgiftsbeslut tillsyn 1 x 827 kr 

MNM1901/09 Tillsynsavgift 

MNM2198/13 Yttrande till BN 2013-12-18 tillstyrker förhandsbesked med 
förutsättningen gemensamt VA 

MNM0132/13 Beslut om avgift 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM1089/12 Beslut om avgift 

MNM0368/13 Beslut om avgift 2013-11-05 

MNM0351/13 Beslut om förbud avlopp 2013-12-06 

MNM2121/13 Yttrande till BN förhandsbesked avstyrks 

MNM0351/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-12-06 

MNM2028/13 Beslut tillstånd WC o BDT till infiltration 2013-12-05 

MNM1951/13 Tillstånd 2013-12-04 för modulinfiltration InDrän Plus samt 
återkallande av tillstånd givet 2013-01-29 för minireningsverk 

MNM1439/12 Återkallande av tillstånd givet 2013-01-29 samt nytt tillstånd för 
annan typ av anläggning 2013-12-04 

MNM2206/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 2013-12-04 

MNM1952/13 Tillstånd 2013-12-04 för modulinfiltration InDrän Plus samt 
återkallande av tillstånd givet 2013-01-29 för minireningsverk 

MNM1665/13 Beslut om avgift 

MNM1663/13 Beslut om avgift 

MNM1957/13 Beslut om kontrollavgift 2013-11-20 

MNM0393/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-25 

MNM0390/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-25 

MNM0392/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-25 

MNM0367/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-04 

MNM0388/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-12-03 

MNM0365/13 Beslut om avgift avlopp 2013-11-05 

MNM0355/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-27 

MNM0362/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-27 

MNM0356/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-27 

MNM2037/13 Beslut om tillsynstid 2013-12-03 

MNM1372/13 Beslut förnyat tillstånd 2013-12-03 WC o BDT till infiltration 
(RONA- biomoduler) 

MNM0385/13 Beslut om avgift avlopp 2013-12-02 

MNM2021/13 Avtal med Landauer Nordic ang radonmätning 

MNM2021/13 Tilldelningsbeslut upphandling radonmätning 

MNM0030/13 Tilldelningsbeslut om utförandeentreprenad 

MNM0030/13 Avtal/Kontrakt genom Beställningsskrivelse avseende 
genomförandeentreprenad för byggande av fiskväg mm vid 
Kyrkbytjärn 

MNM0358/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-27 

MNM1158/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-27 

MNM0361/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-27 

MNM0359/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-27 

MNM0357/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-27 

MNM2033/13 Tillstånd 2013-11-26 för infiltration InDrän Plus 

MNM1367/13 Beslut om tillsynsavgift 2013-11-26 

MNM0034/12 Beslut om åtgärder 2013-11-26 

MNM1842/13 Tillstånd WC o BDT biobädd 5 med kemfällning 2013-11-26 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM0397/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-25 

MNM0389/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-25 

MNM0401/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-25 

MNM0387/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-25 

MNM0391/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-25 

MNM0496/13 Beslut om att utreda möjligheterna att minska 
energiförbrukningen 

MNM2117/13 Beslut om miljöskyddsåtgärder 

MNM1658/13 Beslut om tillsynstid 2013-11-25 

MNM2094/13 Yttrande till SBK remiss förhandsbesked Främsbacka 7:1 
nybyggnation av 3 enbostadshus 

MNM0399/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-25 

MNM1657/13 Beslut om tillsynstid 2013-11-25 

MNM2055/13 Yttrande tillstyrker utan synpunkter 

MNM2020/13 Yttrande angående detaljplan för Bjursåsskolan mm - tillstyrker 
utan synpunkter 

MNM1310/13 Beslut om tillsynsavgift 2013-12-20 

MNM2134/13 Yttrande till byggnadsnämnden marklovet tillstyrks delvis 

MNM1734/13 Tillstånd 2013-11-22 för infiltration InDrän Plus 

MNM0366/13 Beslut om förbud avlopp 2013-11-22 

MNM0366/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-22 

MNM0352/13 Beslut om förbud avlopp 2013-11-22 

MNM0381/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-22 

MNM0381/13 Beslut om förbud avlopp 2013-11-22 

MNM0352/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-22 

MNM0395/13 Beslut om förbud avlopp 2013-11-21 

MNM0395/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-21 

MNM0447/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-21 

MNM1779/13 Tillstånd 2013-11-21 för WC o BDT minireningsverk 

MNM0398/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-21 

MNM0447/13 Beslut om förbud avlopp 2013-11-21 

MNM0398/13 Beslut om förbud avlopp 2013-11-21 

MNM0383/13 Beslut om förbud avlopp 2013-11-20 

MNM0396/13 Beslut om förbud avlopp 2013-11-20 

MNM0396/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-20 

MNM1439/13 Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd 2013-11-20 

MNM0383/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-20 

MNM1888/13 Beslut om förnyat tillstånd WC o BDT till infiltration 2013-11-20 

MNM1109/13 Yttrande ang ansökan om flödesfrämjande åtgärder samt 
lagligförklaring och ombyggnation av Korsnäs vattenkraftverk 

MNM0232/13 Föreläggande om bullerbegränsande åtgärder 2013-12-20 

MNM1398/13 Beslut om bullervärden för Boda Såg i Dalarna AB 

MNM1373/13 Beslut om förnyat tillstånd 2013-11-05 för WC o BDT till 
infiltration 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM0385/13 Beslut om förbud avlopp 2013-11-19 

MNM2669/11 Beslut om avgift 2013-11-19 

MNM0385/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-19 

MNM1974/13 Beslut om tillsynstid 2013-11-19 

MNM1975/13 Beslut om tillsynstid 2013-11-19 

MNM1969/13 Beslut om tillsynstid 2013-11-19 

MNM1959/13 Beslut om tillsynstid 2013-11-19 

MNM1976/13 Beslut om tillsynstid 2013-11-19 

MNM1970/13 Beslut om tillsynstid 2013-11-19 

MNM1971/13 Beslut om tillsynsavgift 2013-11-19 

MNM1962/13 Beslut om tillsynstid 2013-11-19 

MNM1968/13 Beslut om tillsynstid 2013-11-19 

MNM1965/13 Beslut om tillsynstid 2013-11-19 

MNM1967/13 Beslut om tillsynstid 2013-11-19 

MNM1963/13 Beslut om tillsynstid 2013-11-19 

MNM2109/13 Beslut om avgift 2013-12-18 

MNM2109/13 Beslut om förbud 2013-12-18 

MNM2019/13 Tillstånd 2013-12-18 för WC o BDT till tät markbädd 

MNM1730/13 Beslut om förnyat tillstånd 2013-11-05 WC o BDT till markbädd 

MNM1960/13 Beslut om tillsynstid 2013-11-18 

MNM1961/13 Beslut om tillsynstid 2013-11-18 

MNM1958/13 Beslut om tillsynstid 2013-11-18 

MNM0354/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-18 

MNM1246/13 Beslut om att utreda klagomål på dammbildning 2013-11-18 

MNM0353/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-18 

MNM2124/13 Tillstånd WC o BDT till markbädd med kemfällning 2013-12-17 

MNM1932/13 Beslut om avgift 2013-12-17 

MNM1548/13 Föreläggande om åtgärder med anledning av anmälan om ändring 
2013-12-17 

MNM2204/13 Beslut 2013-12-16 om att vidta försiktighetsåtgärder 

MNM2159/13 Tillstånd 2013-12-16 för kemfällning och markbädd 

MNM0424/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-15 

MNM0424/13 Beslut om förbud avlopp 2013-11-15 

MNM0422/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-15 

MNM0422/13 Beslut om förbud avlopp 2013-11-15 

MNM1170/13 Tillsynsavgift 

MNM1649/13 Tillstånd WC o BDT till markbädd 2013-11-14 

MNM0434/13 Beslut om förbud avlopp 2013-11-13 

MNM1756/13 Beslut om tillsynsavgift 

MNM0435/13 Beslut om förbud avlopp 2013-11-13 

MNM0434/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-13 

MNM0435/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-13 

MNM0423/13 Beslut om förbud avlopp 2013-11-13 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM0429/13 Beslut om förbud avlopp 2013-11-13 

MNM0423/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-13 

MNM0430/13 Beslut om förbud avlopp 2013-11-13 

MNM0109/13 Beslut om avgift 

MNM0429/13 Beslut om avgift avlopp 2013-11-13 

MNM0430/13 Beslut om avgift avlopp 2013-11-13 

MNM1936/13 Beslut om tillsynsavgift 2013-11-13 

MNM1619/13 Beslut om tillsynsavgift 

MNM0454/13 Föreläggande om att lämna årsrapport 

MNM1789/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 2013-11-12 

MNM1259/13 Beslut om avgift för handläggning av anmälan 

MNM1769/12 Beslut om avgift 

MNM0431/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-12 

MNM1690/09 Tillsynsavgift 

MNM0409/13 Beslut om förbud avlopp 2013-11-12 

MNM0431/13 Beslut om förbud avlopp 2013-11-12 

MNM0409/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-11-12 

MNM1746/13 Tillstånd 2013-11-07 för kemfällning och markbädd 

MNM1520/13 Nytt tillstånd 2013-11-07 för kemfällning och markbädd samt 
återkallande av tillstånd givet 2013-09-19 för modulinfiltration 

MNM1931/13 Beslut om att vidta åtgärder 

MNM0378/13 Beslut om avgift avlopp 2013-11-05 

MNM0979/13 Beslut om upphävande av tidigare beslut daterat 2013-09-05 

MNM0377/13 Beslut om avgift avlopp 2013-11-05 

MNM1983/13 Yttrande till länsstyrelsen 2013-11-05 

MNM0380/13 Beslut om avgift avlopp 2013-11-05 

MNM0371/13 Beslut om avgift avlopp 2013-11-05 

MNM0271/12 Yttrande til länsstyrelsen 2013-11-05 

MNM1689/09 Beslut om tillsynsavgift 

MNM0372/13 Beslut om avgift avlopp 2013-11-04 

MNM1211/13 Beslut om förnyat tillstånd 2013-11-04 för WC + BDT till 
infiltration 

MNM2669/11 Beslut om att godkänna efterbehandling 2013-11-01 

MNM1732/13 Tillstånd 2013-11-01 WC + BDt till infiltration IN-Drän Plus 

MNM1248/13 Beslut om kontrollavgift 2013-11-01 

MNM1365/13 Beslut om tillsynsavgift 2013-10-31 

MNM1364/13 Beslut om tillsynsavgift 2013-10-31 

MNM1393/10 Avgift anmälan miljötekniska markundersökningar Trafikverket 

MNM1363/13 Beslut om tillsynsavgift 2013-10-31 

MNM1366/13 Beslut om tillsynsavgift 2013-10-31 

MNM2058/13 Svar på anmälan 

MNM2024/13 Beslut om miljöskyddsåtgärder 

MNM1115/13 Beslut om avgift för handläggning av anmälan 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM2232/13 Beslut om registrering för livsmedelsanläggning som 
mottagningskök 

MNM2233/13 Beslut om registrering för livsmedelsanläggnig som 
mottagningskök 

MNM2263/13 Beslut om tilldelad kontrolltid och inplacering i risk och 
erfarenhetsklass 

MNM2262/13 Beslut om tilldelad kontrolltid och inplacering i risk och 
erfarenhetsklass 

MNM2274/13 Beslut om tilldelad kontrolltid och inplacering i risk och 
erfarenhetsklass 

MNM2248/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 

MNM2265/13 Beslut om nedsättning av kontrolltid 

MNM2259/13 Beslut om tilldelad kontrolltid och inpplacering i risk och 
erfarenhetsklass 

MNM2261/13 Beslut om tilldelad kontrolltid och inplacering i riks och 
erfarenhetsklass 

MNM2260/13 Beslut om tilldelad kontrolltid och inplacering i risk och 
erfarenhetsklass 

MNM2269/13 Beslut om tilldelad kontrolltid och inplacering i risk och 
erfarenhetsklass 

MNM2264/13 Beslut om tilldelad kontrolltid och inplacering i risk och 
erfarenhetsklass 

MNM2266/13 Beslut om tilldelad kontrolltid och inplacering i risk och 
erfarenhetsklass 

MNM2268/13 Beslut om tilldelad kontrolltid och inplacering i risk och 
erfarenhetsklass 

MNM2267/13 Beslut om tilldelad kontrolltid och inplacering i risk och 
erfarenhetsklass 

MNM2272/13 Beslut om tilldelad kontrolltid och inplacering i risk och 
erfarenhetsklass 

MNM2273/13 Beslut om tilldelad kontrolltid och inplacering i risk och 
erfarenhetsklass 

MNM2270/13 Beslut om tilldelad kontrolltid och inplacering i risk och 
erfarenhetsklass 

MNM2271/13 Beslut om tilldelad kontrolltid och inplacering i risk och 
erfarenhetsklass 

MNM2213/13 Beslut om tilldelad kontrolltid och inplacering i risk och 
erfarenhetsklass 

MNM2217/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 2013-12-08 

MNM2190/13 Beslut om registrering för livsmedelsanläggning som 
mottagningskök 

MNM2105/13 Beslut om registrering för livsmedelsanläggning som restaurang 

MNM2172/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning som café 

MNM2162/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-02-05 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM2087/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning som 
tillagningskök på förskola 

MNM2175/13 Beslut om registrering för livsmedelsanläggning Bäverhyddans 
värdshus som restaurang 

MNM2176/13 Beslut om registrering för livsmedelsanläggning som restaurang 

MNM2169/13 Beslut om registrring för livsmedelsanläggning Sågmyra herrgård 
som restaurang 

MNM2146/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning som café 

MNM2106/13 Beslut om anmälan för livsmedelsföretag som tillverkare och 
försäljare av kakmix 

MNM2092/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 

MNM2072/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 

MNM2073/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 

MNM2071/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 

MNM2070/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 

MNM1912/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 

MNM2069/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 

MNM1737/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 

MNM2057/13 Beslut om registrering av livsmedelsföretag som café 

MNM2040/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning 

MNM2027/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning 

MNM1909/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning som restaurang 

MNM2007/13 Beslut om registrering för livsmedelsföretag som restaurang 

MNM1480/13 Avgift för kontroll receptfria läkemedel 

MNM1460/13 Avgift för kontroll 

MNM2076/13 Avgift extra kontroll 

MNM2099/13 Inplacering i riskklass 

MNM2098/13 Placering i riskklass 

MNM2052/13 Avgift extra kontroll 

MNM2216/13 Avgift kontroll 

MNM1743/13 Avgift kontroll rec fria läkemedel 

MNM2215/13 Inplacering i riskklass 

MNM1987/13 Placering i riskklass 

MNM2099/13 Inplacering i riskklass 

MNM0217/13 Beslut om avgift för extra kontroll 
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