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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-11-06 
    
 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 
Sammanträdesdatum  2013-11-06  
Datum när anslaget sätts upp 2013-11-15 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. 08:15-12:30 

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

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

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(S) Christer Pettersson            
(MP) Mats Wiklund 
(M) Annika Larsson 
(M) Ana Maria Zorrilla 
(S) Leif Berglund 

  
  

Övriga deltagare Förvaltningschef  Kristina Harsbo              Joanna Björkman, miljöinsp. § 78 
Anna-Karin Olsson, miljöinsp. § 75-77 

Thomas Jågas, miljöinsp. § 75-77  
Chatarina Lindqvist fd Andersson, miljöinsp. § 78 
Daniel Blomqvist, sekreterare 
 

  
Utses att justera Monica Lindh  
Justeringsdag 2013-11-15, kl. 12:30 
Justerade paragrafer 75-80, 82-84 
Underskrifter 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Monica Lindh 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-11-06 
    
 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 
Sammanträdesdatum  2013-11-06  
Datum när anslaget sätts upp 2013-11-06 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. 08:15-12:30 

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

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

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(S) Christer Pettersson            
(MP) Mats Wiklund 
(M) Annika Larsson 
(M) Ana Maria Zorrilla 
(S) Leif Berglund 

  
  

Övriga deltagare Förvaltningschef  Kristina Harsbo 
Tina Bergman, miljöinsp.  
Daniel Blomqvist, sekreterare 
 

  
Utses att justera Monica Lindh  
Justeringsdag 2013-11-06, kl. 12:30 
Justerade paragrafer 81 
Underskrifter 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Monica Lindh 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-11-06 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Beslutade ärenden: 
 

 
§ 75 Remiss Samråd detaljplansprogram bostäder Herrhagsvägen 

MNM2014/13 
 
§ 76 Remiss Detaljplan för bostäder vid Herrhagsvägen 

MNM1875/13 
 

§ 77 Remiss Cykelplan för Falu kommun 
MNM1651/13 

 
§ 78 Lägesrapport verksamhetsplanering 
 MNM0009/13 
  
§ 79 Rapport internkontroll 2013 
 MNM0027/12 
  
§ 80 Internkontroll 2014 

MNM0027/13 
 
Omedelbar justerad  
§ 81 Miljöpris 2013 
 MNM0013/13 
 
§ 82 Mötesdatum 2014 
  
§ 83 Information 
 
§ 84 Delegationsärenden 
 MNM0007/13 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2013-11-06 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 75 Vägledande diskussion inför yttrande om 
Detaljplaneprogram för bostäder mellan Herrhagsvägen 
och Björklunden 

MNM1875/13 

Beslut 
Miljönämnden tillstyrker förslaget men framför följande synpunkter att beakta i 
det kommande yttrandet: 
• En ny fördjupad översiktplan över Falu tätort behövs. 
• En viss byggnation inom området kan accepteras, förutsatt att omgivande markreserv 
sparas för rekreationsändamål. 
• Grönstrukturens funktion som förbindelseled måste bibehållas.  
• Våtmarken ska skyddas så långt det går, eventuellt till priset av att några tomter tas bort.   
• Det är positivt att det byggs inom området eftersom det leder till att allmänt VA dras in 
till området vilket, i sin tur, underlättar möjligheten att VA-sanera området Björklunden. 

 

Sammanfattning 
Miljönämnden har fått ett förslag på Detaljplaneprogram för området mellan 
Herrhagsvägen och Björklunden på remiss från stadsbyggnadskontoret för 
yttrande. Miljöförvaltningen vill inför yttrandet stämma av med 
miljönämnden i en vägledande diskussion.  
Miljönämnden har tillsammans med tjänstemän från miljöförvaltningen 
besökt detaljplanområdet före mötets början.   
 
Förvaltningens bedömning 
Ett detaljplaneprogram för bostäder i aktuellt område har inte stöd i den 
fördjupade översiktsplanen för Falu tätort. Markanvändningsredovisning har 
för detta område förklarats inaktuell, men gäller tills den ersatts av en ny 
översiktsplan. Det är även en detaljplan på gång parallellt som ligger inom 
detaljplaneprogramområdet. 
Förvaltningen ser att det finns vissa fördelar med föreslaget område utifrån 
(hållbarhetsperspektiv m kollektiv trafik, infrastruktur mm), men nackdelar 
genom att rekreationsområden tas i anspråk. Det finns därför behov av en 
förnyad fördjupad översiktsplan där avvägningarna mellan rekreation, friluftsliv 
och pedagogiska intressen och behoven av nya områden för bostäder 
är gjorda. 
 
Förvaltningen vill informera om aktuella förslag och speciellt lyfta följande till 
nämnden inför 
kommande yttrande: 
• Nämndens syn på hur man ser på detta område för bostadsexploatering och 
om man anser att hela programområdet ska/kan exploateras. Detta utifrån att 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2013-11-06 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

aktuellt område inte har stöd i den fördjupade översiktsplanen och att 
avvägningarna mellan olika intressen därför inte är gjorda. 

 
 
Sänds till  
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret  
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2013-11-06 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 76 Vägledande diskussion inför yttrande Detaljplan 
småhus Herrhagsvägen  

 
MNM1875/13 

Beslut 
Miljönämnden tillstyrker förslaget men framför följande synpunkter att beakta i 
det kommande yttrandet: 

• Uppmaning om att titta närmare på hur våtmarken påverkas och att man försöker 
öka avståndet mellan tomtmark och våtmarken.   

 

 
 
Sänds till  
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret  
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2013-11-06 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 77 Förslag till yttrande över Cykelplan för Falu kommun 

MNM1651/13 

 
Beslut 
 Miljönämnden lämnar följande synpunkter: 

• Cykelplanen är i stort mycket väl genomtänkt och bör genomföras, om möjligt före 
2030. Därigenom kan den bidra på ett väsentligt sätt till att miljö- och folkhälsomål 
uppnås. Det är viktigt att tillräckliga medel avsätts för genomförande. 

• För att ytterligare stärka att det som föreslagits blir genomfört bör även de planerade 
cykelåtgärder som ingår i särskilda projekt, t ex. i en detaljplan, förses med en 
uppskattning av kostnaden på samma sätt som övriga åtgärder.  

• Det är nödvändigt att cykelplanens ambitioner och åtgärdsförslag kommer in tidigt och 
blir vägledande i nya planärenden och vid ändringar.  

• Cykelplanen behöver lyfta fram vikten av att cykelvägar och cykelfrämjande åtgärder 
ska prioriteras i nya och befintliga etableringar av ex. handelsområden.  

• Det är värdefullt att det finns en tydlig åtgärdslista med prioritering av samtliga 
åtgärder.  

• Etappmål med uppföljningar bör finnas i planen.  
• Det är viktigt att uppföljning sker även av de åtgärder som ligger på Region Dalarna.   
 
Monica Lindh lämnar en protokollsanteckning.  

Sammanfattning 
Syftet med cykelplanen är att Falu kommun får ett aktuellt 
planeringsunderlag för cykeltrafiken både för översiktlig och detaljerad 
planering. Cykelplanen ska visa hur kommunen vill prioritera utbyggnaden 
av cykelvägnätet. Det är viktigt att ha en strategi för utbyggnaden av 
cykelvägnätet i hela kommunen inte enbart i tätorten som nuvarande 
cykelplan behandlade. 
Att hela kommunen ingår är viktigt utifrån landsbygdsperspektivet och i 
kontakten med Region Dalarna. Det är även Region Dalarna som beslutar 
om hur medel till utbyggnaden av cykelvägnätet efter det statliga vägnätet 
ska prioriteras. 

 
 
Sänds till  
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret  





 1 (1) 
 

Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-11-06 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 78 Lägesrapport verksamhetsplanering  

 
MNM0009/13 

Beslut 
 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 
Miljönämnden tar för varje år fram en verksamhetsplan tillika tillsyns- och 
kontrollplan. Inför nämndens decembersammanträde kommer förslaget till 
Verksamhetsplan för 2014 att finnas klar för beslut. Verksamhetsledarna 
från miljöförvaltningens tre verksamhetsgrupper presenterar ett urval av de 
aktiviteter som föreslås för nästa år. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-11-06 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 79 Rapport internkontrollen 2013  

  

MNM0027/12 

Beslut 
 

Miljönämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll 
enligt kontrollplan 2013.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har genomfört kontroll enligt nämndens Plan för internkontroll 2013. 
Enligt 2013 års plan ska följsamheten till verksamhetsplanen och fakturering av timavgifter 
granskas. Utöver detta ingick en obligatorisk del gällande alla förvaltningar. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-11-06 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 80 Missiv till beslutförslag om internkontrollplan 2014   

 
MNM0027/13 

Beslut 
 

Miljönämnden fastställer ”Plan för intern kontroll 2014” för miljöförvaltningen, enligt 
förvaltningens reviderade förslag upprättat 2013-10-29. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2006-10-12 nuvarande reglemente för internkontroll och 
det gäller från 2007-01-01. Planen för intern kontroll 2014 utgår från reglementet för 
intern kontroll i Falu Kommun, de tillämpningsanvisningar till reglementet som tagits 
fram av kommunen samt övrigt ramverk för intern kontroll i kommunal verksamhet. 



 1 (1) 
 

Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-11-06 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 81 Falu kommuns Miljöpris 2013 

 
Beslut om pristagare 

 
MNM0013/13 

Beslut 
 

1. Kejsars Chark och Gårdsbutik tilldelas Falu kommuns miljöpris 
2013. 

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat  

Sammanfattning 
Miljönämnden delar årligen ut ett miljöpris för goda insatser som bidrar till 
en långsiktig hållbar utveckling. Pristagaren kan vara en eller flera personer, 
förening eller andra organisationer som är bosatta i eller som under året 
verkat i Falu kommun.  
Prisutdelning sker i samband med kommunfullmäktiges möte 12 december. 
Pristagare får motta diplom, blommor och en check. 

 

Motivering till 2013 års miljöpris  
Kejsars Chark och Gårdsbutik  
För sitt entreprenörskap och brinnande engagemang är Kejsars Chark och Gårdsbutik i 
Östansjö ett gott föredöme för begreppet från jord till bord. 
I en hårt utsatt bransch har de på kort tid utvecklat gården på ett mycket positivt sätt. Skötsel 
av gård och djur samt närproducerad mat sker på ett hållbart sätt och är ett bra exempel på 
grön tillväxt. Genom gårdshandel och inbjudan till vårens kosläpp bidrar de till att skapa 
intresse och förståelse för vikten av hållbart jordbruk hos nästa generation. 
 

 
Sänds till  
Stadskansliet  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-11-06 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 82 Förslag mötesdatum 2014   

 
Miljönämnden (alla datum är på en onsdag): 
15 jan 5 feb 12 mars 23 april 21 maj 
11 juni 3 sept 1 okt 5 nov 10 dec 
 

Beslut 
 
 Miljönämndens sammanträdesordning fastställs för 2014.  
 

Sänds till  
Stadskansliet 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-11-06 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 83 Information  

 

Beslut 
 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 
Miljönämnden får information om: 

- Aktuell verksamhetsrapport  
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2013-11-06 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 84 Delegationsärenden  
 

MNM0007/13 

 
Beslut 

Miljönämnden har tagit del av följande delegationsbeslut. 
 
 
 
MNM0685/13 Beslut om avgift årsrapport ARV 2013-09-30 
MNM0684/13 Beslut om avgift årsrapport ARV 2013-09-30 
MNM1716/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1448/12 Beslut om avgift 
MNM1413/12 Beslut om avgift 
MNM1450/12 Beslut om avgift 
MNM1484/12 Beslut om avgift 
MNM1288/13 Svar på remiss 
MNM0460/11 Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 
MNM1484/13 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM1672/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1436/13 Yttrande till BN 2013-09-26 tillstyrker förhandsbesked ur 

avloppssynpunkt 
MNM1463/13 Beslut om avgift avlopp 2013-09-26 
MNM1736/13 Avgift för kontroll av vissa receptfria läkemedel 
MNM1521/13 Tillstånd 2013-09-25 för infiltration In-Drän Plus 
MNM0566/13 Tillstånd 2013-09-24 för WC o BDT till markbädd 
MNM0711/13 Yttrande till BN ang förhandsbesked för nybyggnation av 

enbostadshus 
MNM1717/12 Tillstånd 2013-09-19 för WC o BDT till Biobädd 5 med 

kemfällning 
MNM1549/13 Tillstånd 2013-09-19 för WC- och BDT-infiltration 
MNM1598/13 Avgift för kontroll av receptfria läkemedel 
MNM1520/13 Tillstånd 2013-09-19 för kemfällning och In-Drän Plus infiltration 
MNM1457/13 Tillstånd 2013-09-19 avloppsanläggning med infiltration samt 

urin till sluten tank och eget omhändertagande av urin och slam 
MNM1150/13 Föreläggande 2013-09-18 om energikartläggning och åtgärdsplan 
MNM1151/13 Föreläggande 2013-09-18 om att utreda möjligheterna till 

värmeåtervinning 
MNM1669/13 Beslut om registrering för livsmedelsföretag som restaurang 
MNM1639/13 Beslut o registrering för livsmedelsanläggning som café och butik 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2013-11-06 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

men manuell hantering 
MNM1642/13 Beslut om registrering av livsmedelsföretag som huvudkontor för 

införsel av livsmedel från annat EU-land 
MNM1733/12 Beslut om åtgärd (ersätter tidigare) 
MNM0931/13 Beslut om avgift för handläggning av anmälan 2013-09-17 
MNM1818/12 Beslut om avgift 
MNM1154/13 Mottagningskvitto 
MNM1281/13 Tillstånd 2013-09-16 för WC och BDT till infiltration 
MNM1153/13 Mottagningskvitto 
MNM1462/13 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM1459/13 Tillstånd 2013-09-13 WC- och BDT till förstärkt infiltration 
MNM1154/13 Beslut om avgift 
MNM1153/13 Beslut om avgift 
MNM0786/13 Beslut om tillsynsavgift 2013-09-13 
MNM1450/13 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM1656/13 Avgift för kontroll av receptfria läkemedel 
MNM1633/13 Beviljat ansökan 2013-09-13 om slamtömning vartannat år 
MNM1490/13 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM1229/13 Beslut 2013-09-12 om tillsynsavgift ToF 
MNM1229/13 Beslut 2013-09-12 om tillsynsavgift Falu Båtklubb 
MNM1233/13 Beslut 2013-09-12 om tillsynsavgift 
MNM1232/13 Beslut 2013-09-12 om tillsynsavgift 
MNM1230/13 Beslut 2013-09-12 om tillsynsavgift 
MNM1231/13 Beslut 2013-09-12 om tillsynsavgift 
MNM0931/13 Beslut om föreläggande att undersöka radon och ventilation 2013-

09-11 
MNM1248/13 Beslut om föreläggande att rengöra och upprätta åtgärdsplan för 

underhåll 2013-09-11 
MNM0979/13 Beslut om förbud 
MNM1547/13 Yttrande 
MNM0877/13 Beslut om avgift MRV 2013-09-10 
MNM1803/12 Beslut om förnyat tillstånd 2013-06-16 WC o BDT till infiltration 
MNM0983/12 Beslut om tilldelad kontrolltid 2013-09-09 
MNM1227/13 Yttrande till SBK angående detaljplan för breddning av banvallen 
MNM0999/12 Yttrande 2013-09-06 om komplettering av ansökan 
MNM0953/13 Beslut om förnyat tillstånd 2013-09-06 WC o BDT till infiltration 
MNM1554/13 Tillstånd 2013-09-05 WC till sluten tank 
MNM1576/13 Beslut om att få gräva ned två hästar. 
MNM0621/12 Beslut om maximalt lagrade mängder farligt avfall 2013-09-03 
MNM1290/13 Beslut om kontrollavgift 2013-09-02 
MNM1478/13 Yttrande 
MNM1353/13 Yttrande till SBK över detaljplan för Björken 10 
MNM1354/13 Yttrande till SBK ang ändring av detaljplan för Sankt Örjen 1 m 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2013-11-06 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

fl. 
MNM1499/12 Yttrande ang förhandsbeskd nybyggnation av enbostadshus 

Rensbyn 6:18 
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