
 1 (1) 
 

Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-12-10 

    
 

Postadress Besöksadress       Telefonväxel    

791 83  FALUN Myntgatan 45      023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

  Jonas Eriksson, miljöinsp. §83  

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 

Sammanträdesdatum  2014-12-10  

Datum när anslaget sätts upp 2014-12-15 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. 08:30-12:15 

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

Richard Holmqvist ordförande 
Sven-Erik Bertell, 1:e vice ordförande 
Anna Hägglund 2:e vice ordförande 

Monica Lindh 
Leif Berglund 
Göran Forsén, jäv §83 
Ana Maria Zorilla 

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(S) Christer Pettersson tjg §83 
(C) Magnus Norberg 
(MP) Mats Wiklund 
 
 
 

    
  

Övriga deltagare Lena Melander, tf förvaltningschef miljö 
Margaretha Åslund, stadsbyggnadschef, §87 

Thomas Jågas, miljöinsp. §§87-89 

Chatarina Lindqvist, miljöinsp. §87 

Maria Eriksson, miljöinsp.§§85,87 

Peter Sjö, miljöinsp. §84 

Daniel Blomqvist, sekreterare 
Veronica Sjöberg, tillträdande sekreterare  

  
Utses att justera Sven-Erik Bertell  
Justeringsdag 2014-12-15, kl.09.15 
Justerade paragrafer 82-92 
Underskrifter 

Sekreterare 
 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Sven-Erik Bertell 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-12-10 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Beslutade ärenden: 

 

 
§ 82 Justering  
 
§ 83 Beslut - Klagomål på Grustäkt Rupstjärn S8 

MNM1490/14 
 

§ 84 Information - Utvärdering av tillsyn m m vid etablering av större vindkraftparker 
MNM1578/14 
 

§ 85 Information - Rapport Provtagningsprojekt i Falu kommun 2014 
Livsmedelsanläggningar med egen tillverkning av is 
MNM2005/14 
 

§ 86 Revidering av miljönämndens riktlinjer om enskilda avlopp 
MNM2067/14 
 

§ 87 Verksamhetsplan 2015 
MNM0009/14 
 

§ 88 Remissvar - Samrådshandlingar fördjupad översiktsplan för Born Falun 9:22 
MNM1917/14 
 

§ 89 Remissvar - Samrådshandlingar detaljplan för bostäder vid Jugansbo Jugansbo 15:1 
MNM1895/14 
 

§ 90 Information 
 
§ 91 Delegationsärenden 
 MNM0007/14 
 
§ 92 Anmälningsärenden 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-12-10 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 82 Protokolljustering   

 

Beslut 

 
Sven-Erik Bertell (S) utses att, tillsammans med ordföranden  
Richard Holmqvist (MP), justera dagens protokoll.  
 

Sammanfattning 

Justering sker på miljönämndens expedition 2014-12-15, kl.09:15.    
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-12-10 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 83 Förslag till beslut om åtgärder i husbehovstäkt på 
fastigheten Rupstjärn S:8  

MNM1490/14 

Beslut 

 

 Miljönämnden beslutar att lämna klagomålsärendet utan åtgärd. 

 

 

Göran Forsén (M) har inte deltagit i handläggningen och beslutet av ärendet 
p.g.a. jäv.  

 

Beskrivning av ärendet 

Boende i Rupstjärn inkom till miljönämnden den 20 augusti 2014 med klagomål på 
grustäktsverksamhet på fastigheten Rupstjärn S:8. De skriver att det finns tillstånd till 
uttag av 10000 ton grus. Klagomålet gäller trafiken till och från täkten, branta slänter med 
överhäng, risk för förorening av de enskilda vattentäkterna och en förändring av 
landskapsbilden till det sämre. Klagomålet tar också upp massor som skulle ha använts för 
återställande av täkten ligger kvar i hög. Man har även farhågor för att värdet på 
kringliggande fastigheter skulle minskas med ett fortsatt uttag. Byborna vill ha ett totalt 
täktförbud i första hand och i andra hand en stark reducering av antalet ton som får tas ut i 
täkten.  

Markägare är Svärdsjö Storskifteslags undantagsförvaltning. I ett svarsbrev från Sigvard 
Nyling, styrelseledamot i storskifteslaget, anges att inget grus tas ut ur täkten mer. Det 
tillstånd till uttag av grus som de klagande hänvisar till finns inte. Inga tunga transporter 
går till och från täkten. Angående rasrisken så anser Nyling att när ett grustag legat orört 
länge så jämnar slänterna ut sig och att motorcyklar kör i slänterna det kan inte vara så 
brant. Det är inga höga slänter, mellan två och tre meter. 

De fyra kontaktpersonerna i klagobrevet har fått bemöta uppgifterna från Storskifteslaget. 
De anser att uttag visst har gjorts på senare år, senast våren 2014 (något enstaka lass). 
Under 2012 och 2013 har mycket material lastats ut. Det har gått med traktor och släp, 
ibland upp till 5 lass per dag. Den 12 september 2014 besökte miljöförvaltningen täkten 
tillsammans med klagande. De visade var de menar att det är för brant. De meddelar att 
varje fastighet har sin egen vattentäkt, och att det rör sig om både grävda och borrade 
brunnar. Avstånd mellan täktens släntkrön och närmaste hus är ca 45 m.  

Nyling har senare meddelat att han bedömer att ca 150 m3 tagits ut sedan senaste 
tillståndet gick ut 2002. Dock är siffran osäker eftersom delägare till samfälligheten har 
kunnat åka och ta material utan styrelsens kännedom.  

Fastigheten har enligt Nyling sålts till Lars Morberg, vilket bekräftas av Morberg vid 
telefonsamtal. Inga papper är dock påskrivna vid detta beslutsförslags datum. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-12-10 

    
 
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Synpunkter inkomna vid kommuniceringen 

Svärdsjö storskifteslags undantagsförvaltning anser att bedömningen av att 2800 ton är 
uttaget är fel, samt att rätt omräkningsfaktor ska vara 1,5. De har provvägt lass och ibland 
använt våg i lastmaskin. De värnar starkt om vattentäkterna. De vidhåller att inget material 
tagits ut från täkten under 2014, material har dock körts förbi Rupstjärn från täkten i 
Bengtsheden.  

 

Byborna i Rupstjärn har via kontaktpersonerna Anette Klockarmark, Jan-Olof Hedlund 
och Tina Johansson inkommit med synpunkter. De anser att värdena på fastigheterna 
kommer att minska vid fortsatta uttag i täkten. De är fortsatt oroade över föroreningar på 
grundvattnet. I skrivelsen finns också ett antal frågor. Vilken policy har miljönämnden när 
det gäller ingrepp i en by likt detta uttag av grus och är det vanligt att det tillåts? Finns det 
andra byar med en täkt placerad centralt och hur går tankarna om landskapsbilden? Det 
finns också frågor om vad som händer när 10000 ton tagits ut och vad som menas med väl 
avgränsat geografiskt område. 

Åtgärderna utförda 

Den som köpt fastigheten Rupstjärn S:8, Lars Morberg, har meddelat att de åtgärder som 
miljönämnden skrivit om i beslutsförslaget från den 20 oktober 2014 är genomförda. 
Miljöförvaltningen besökte fastigheten den 8 december 2014. En jordhög har lagts upp vid 
sidan om bommen där det tidigare var relativt enkelt att ta sig in med motorfordon. 
Överhängen i slänterna i norra delen av täkten har grävts bort. 

 

Beslutsunderlag  

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-08 

 

 

Sänd till 

Anette Klockarmark och Bosse Andersson, Rupstjärn 46, 790 15 Sundborn 
 
Jan-Olof Hedlund, Rupstjärn 33, 790 15 Sundborn 
 
Tina Johansson, Rupstjärn 25, 790 15 Sundborn 
 
Svärdsjö Storskifteslags undantagsförvaltning, Östansjö 42, 790 23 Svärdsjö. 
 
Lars Morberg, Bäckänget 26, 790 15 Sundborn 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-12-10 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 84 Information om utvärdering av vindkraftsetableringar 

MNM1578/14 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen. 
 
 

Sammanfattning/Bakgrund 

Miljöförvaltningen har i verksamhetsplanen för 2014 fått i uppdrag att 
utvärdera nämndens arbete med prövningar, remissyttranden och tillsyn vid 
vindkraftsetableringar. Utvärderingen bifogas. Vid sammanträdet 
presenteras utvärderingen i sammanfattning. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

Förvaltningens bedömning av genomförda vindkraftsetableringar framgår 
av bifogad PM. Utvärderingen ger enligt förvaltningens bedömning inte 
anledning till några särskilda åtgärder utöver att nämnd och förvaltning även 
i fortsättningen behöver hålla sig informerad om ny information om 
vindkraftens effekter på hälsa och miljö. 

 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-20 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-12-10 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 85 Sammanställning av provtagningsprojekt i Falu kommun 
2014. Livsmedelsanläggningar med egen tillverkning av is 

  
MNM2005/14 

Beslut 

 
Miljönämnden har tagit del av informationen.  
 

Sammanfattning 

Miljöförvaltningen genomförde under hösten 2014 ett projekt med syftet att 
undersöka den mikrobiologiska kvalitén på is hos livsmedelsanläggningar med 
egen tillverkning av is som är avsedd för förtäring. Prov från 18 anläggningar 
analyserades och bedömdes enligt de krav som finns i Livsmedelsverkets 
föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30  

 

Resultatet av provtagningen visade att ca hälften av proverna inte levde upp till 
en ”Tillfredställande” kvalité. Orsaken till detta tros vara otillräckliga 
hygienrutiner. 

 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens PM 2014-11-18 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-12-10 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 86 Revidering av miljönämndens riktlinjer om enskilda 
avlopp  

MNM2067/14 

Beslut 

 
Miljönämnden beslutar att anta de ändringar som föreslagits i 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-25 
 

Sammanfattning 

Revideringen är en anpassning till hur bakgrund och handläggning gällande 
enskilda avlopp ser ut idag. 
 

Beslutsunderlag  

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-25 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-12-10 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 87 Verksamhetsplan 2015  

MNM0009/14  

Beslut 

 
Miljönämnden antar verksamhetsplan för 2015 gällande uppdrag inom 
myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Sammanfattning 

Miljönämnden beslutar inför varje år om hur nämndens resurser ska användas. 
I den föreslagna verksamhetsplanen för 2015 har prioriteringar och resurser 
fördelats ut på de ansvariga nämnderna – myndighetsnämnd för bygg- och 
miljöfrågor och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden – från och med 
1 januari 2015.  

Verksamhetsledarna Maria Eriksson, Chatarina Lindqvist och Thomas Jågas 
informerar från sina respektive ansvarsområden.  

Margaretha Åslund, stadsbyggnadschef informerar om organisationen kring 
den nya förvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-26 

 

 

Sänd till 

Kommunstyrelsen 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-12-10 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 88 Yttrande över fördjupad översiktsplan för området Born 
(Falun 9:22) 

MNM1917/14 

Beslut 

 
1. Miljönämnden tillstyrker den fördjupade översiktsplanen som förutsätter 

fördjupade utredningar innan planläggning för bostäder kan bli aktuellt.  

2. Miljönämnden anser att kommunens platsspecifika riktvärden för 
metaller för bostadsmark bör gälla hela området som tillgängliggörs och 
att det ska framgå av planbestämmelserna. 

Beskrivning av ärendet 

Byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för 
området Born. Förslaget innehåller översiktligt områdets förutsättningar 
samt en beskrivning av önskad framtida markanvändning. Miljönämnden 
har fått ärendet på remiss för yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-25 
 

 

Sänd till 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-12-10 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 89 Förslag till yttrande över förslaget på detaljplan för 
Jugansbo i Vika 

MNM189514 

Beslut 

 
Miljönämnden avstyrker planen med hänvisning till att planen innebär 
att jordbruksmark tas i anspråk och att bevarandet av det småbrutna 
jordbrukslandskapet i Vika är av ett större allmänt intresse än att 
exploatera området för bostadsändamål. 

 

Ana Maria Zorilla (M) och Göran Forsén (M) samt Sven- Erik Bertell (S) 
reserverar sig muntligen mot förslaget.   

Sammanfattning 

Ett förslag på detaljplan för Jugansbo har skickats ut på remiss och förslaget 
innebär att området kan bebyggas med omkring 15 friliggande villor. 

Detaljplanen innebär ett ingrepp i naturmiljön genom att jordbruksmark och 
lövskog tas i anspråk. Falu kommun har redan till viss del tagit ställning till 
frågan genom detaljplaneprogrammet från 2007 och att området pekats ut som 
LIS-område. Miljönämnden har inte tidigare uttalat något definitivt stöd till 
exploateringen men har å andra sidan inte ifrågasatt exploatering av området 
vid framtagandet av detaljplaneprogrammet eller när LIS-området pekades ut.  
Miljönämnden är i enskilda bygglovsärenden restriktiv till exploatering av 
jordbruksmark vilket även ligger i linje med miljöprogrammets ”bygg på 
jordbruksmark endast i undantagsfall”. Miljönämnden har diskuterat om 
förhållandet att det handlar om flera tomter som sägs vara av stor betydelse för 
Vikabygden gör att föreslagen bebyggelse kan betraktas som ett sådant 
undantagsfall. Nämnden finner att så inte är fallet. 

 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-03 
 

 

Sänd till 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-12-10 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 90 Information  

 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 

 Miljönämnden får information om: 

- Verksamhetsrapport 

- Information om Lugnetgymnasiets ventilation 

- Kurser 

Inga kurser att rapportera eftersom miljönämnden inte kan genomgå 
några kurser efter nyår.  

- Avtackning  

Nämndens ledamöter, ersättare samt övriga tjänstemän tackar 
varandra och ordförande eftersom detta är det allra sista 
sammanträdet för miljönämnden.  
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-12-10 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 91 Delegationsärenden  
 

MNM0007/14 

 
Beslut 

Miljönämnden har tagit del av följande delegationsbeslut. 
 
 
MNM1870/13 Deligationsbeslut 
MNM1350/14 Yttrande 2014-10-01 
MNM0133/13 Beslut om förlängd tid för sluttäckning av barkdeponier och 

slutlig rapportering 
MNM1631/14 Föreläggande om åtgärder 2014-10-27 
MNM1110/14 Beslut om BDT avlopp till markbädd 
MNM1302/14 Beslut 2014-10-16 om att vidta försiktighetsåtgärder 
MNM1910/14 Beslut 2014-10-30 om att vidta åtgärder BDT- avlopp och eget 

omhändertagnade av aska från förbränningstoalett 
MNM1899/14 Beslut 2014-10-30 om att vidta åtgärder 
MNM1803/14 Beslut 2014-10-16 förlängt slamtömningsintervall 
MNM1838/14 Beviljat 2014-10-16 slamtömning vartannat år 
MNM1243/14 Beslut om förnyat tillstånd 2014-09-23 WC och BDT till 

markbädd 
MNM1478/14 Tillstånd 2014-09-23 WC+ BDT till infiltration (kem-fällning och 

indrän-moduler) 
MNM1273/14 Beslut om förnyat tillstånd 2014-09-29 WC och BDT till 

infiltration 
MNM1477/14 Tillstånd 2014-09-29 WC + BDTtill infiltration (kemfällning + 

indränmoduler) 
MNM1232/14 Beslut om förnyat tillstånd 2014-10-01 WC och BDT till 

infiltration 
MNM1506/14 Tillstånd 2014-10-01 WC + BDT till infiltration med kemfällning 
MNM1394/14 Beslut om förnyat tillstånd 2014-10-01 
MNM1181/14 Beslut om förnyat tillstånd 2014-10-02 för WC + BDT till 

infiltration 
MNM1314/14 Beslut om förnyat tillstånd 2014-10-03 WC och BDT till 

infiltration 
MNM1242/14 Beslut om förnyat tillstån 2014-10-06 för WC och BDT till 

infiltration 
MNM1230/14 Beslut om tidsbegränsat tillstånd 2014-10-06 för WC och BDT 
MNM1303/14 Beslut om förnyat tillstånd 2014-10-08 för WC och BDT till 

markbädd 



 2 (3) 

 

Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-12-10 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM1254/14 Beslut om förnyat tillstånd 2014-10-16 WC och BDT till 
markbädd 

MNM1333/14 Tillstånd 2014-10-30 WC till sluten tank och BDT till 
modulinfiltration 

MNM1686/14 Tillstånd 2014-10-06 till biobädd med kemfällning 
MNM1672/14 Tillstånd 2014-10-06 för WC o BDT till tät markbädd med 

fosforfälla 
MNM1499/14 Tillstånd 2014-10-07 WC + BDT till minireningsverk 
MNM1576/14 Tillstånd 2014-10-16 till minireningsverk 
MNM1640/14 Tillstånd 2014-10-27 för WC o BDT till minireningsverk 
MNM1663/14 Tillstånd 2014-10-07 WC till sluten tank 
MNM1103/14 Beslut om tillsynstid 
MNM1383/13 Beslut om tillsynsavgift granskning av slutrapport 
MNM1382/14 Beslut om tillsynsavgift 
MNM0988/14 Beslut om avgift för handläggning av anmälan 
MNM1755/13 Beslut om avgift 2014-10-07 
MNM0662/14 Beslut om avgift 2014-10-24 
MNM0783/13 Beslut om tillsynsavgift 2014-07-07 
MNM1363/13 Beslut om föreläggande att inkomma med uppgifter 2014-10-17 
MNM0435/14 Beslut om tillsynsavgift 2014-10-22 
MNM0434/14 Beslut om tillsynsavgift 2014-10-22 
MNM1682/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-10-16 
MNM0532/14 Beslut om tillsynstid 2014-10-13 
MNM0531/14 Beslut om tillsynstid 2014-10-13 
MNM0530/14 Beslut om tillsynstid 2014-10-13 
MNM1727/14 Beslut om föreläggande att installera separat tappställe för 

handtvätt 2014-10-29 
MNM1725/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-09-29 
MNM1606/14 Beslut om tillsynstid 2014-10-23 
MNM1594/14 Beslut om tillsynsavgift 2014-10-23 
MNM1797/14 Beslut om tillsynsavgift 2014-10-23 
MNM1746/14 Beslut om föreläggande att upprätta egenkontroll och öka 

städfrevens 2014-10-23 
MNM1296/14 Tillsynsavgift 
MNM1292/14 Tillsynsavgift 
MNM1160/13 Beslut om avgift 2014-10-28 
MNM0437/14 Beslut om tillsynsavgift 
MNM0463/11 Tillsynsavgift 
MNM1116/14 Tillsynsavgift och bekräftelse 
MNM0513/13 Beslut 2014-10-21 om överklagande av mark- och 

miljödomstolens dom 
MNM1420/14 Tillstånd 2014-10-13 WC + BDT till infiltration med kemfällning 

ersätter tidigare beslut daterat 2014-09-01 
MNM0226/14 Beslut om förbud 2014-09-29 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-12-10 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM0380/14 Beslut om förbud 2014-10-02 
MNM0380/14 Beslut om avgift 2014-10-02 
MNM0298/14 Beslut om avgift 2014-10-10 
MNM0299/14 Beslut om avgift 2014-10-10 
MNM0299/14 Beslut om förbud 2014-10-10 
MNM0296/14 Beslut om förbud 2014-10-10 
MNM0295/14 Beslut om avgift 2014-10-10 
MNM0298/14 Beslut om förbud 2014-10-10 
MNM0296/14 Beslut om avgift 2014-10-10 
MNM0295/14 Beslut om förbud 2014-10-10 
MNM0300/14 Beslut om avgift 2014-10-17 
MNM0300/14 Beslut om förbud 2014-10-17 
MNM0301/14 Beslut om avgift 2014-10-20 
MNM0301/14 Beslut om förbud 2014-10-20 
MNM0359/14 Beslut om förbud 2014-10-24 
MNM0359/14 Beslut om avgift 2014-10-24 
MNM0302/14 Beslut om avgift 2014-10-27 
MNM0304/14 Beslut om avgift 2014-10-27 
MNM0304/14 Beslut om förbud 2014-10-27 
MNM1175/14 Utsläppsförbud 2014-10-07 
MNM1175/14 Beslut om avgift 2014-10-07 
MNM1613/14 Beslut om provtagning av dricksvatten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 92 Anmälningsärende  

 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av följande anmälningsärenden: 
 
 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-11-18 § 15 Införande av digitala nämnden fas 2 
 
Cirkulär: Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på 

byggandet 
 
Cirkulär: Budgetproposition för år 2015 
 
  
 
 


	Protokoll försättsblad
	Beslutade ärenden
	82 Justering
	83 Ruptjärn S_8
	84 Information Vindkraftsparker
	85 Rapport provtagningsprojekt_rh
	86 Revidering avlopp_rh
	87 Verksamhetsplan
	88 Dp Born
	89 Dp Jugansbo_rh
	90 Information
	91 Delegationsärenden
	92 Anmälningsärenden

