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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 

Sammanträdesdatum 
2015-01-14 
 

     
 

Postadress Besöksadress Telefon  Organisationsnummer Bankgiro Internet 
791 83  FALUN Myntgatan 45 023-830 00 212000-2221 218-0289 www.falun.se 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Övriga deltagare Margaretha Åslund, Förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, § 8 
 Susanne Svärdström, Chef för myndighetsavdelningen för bygg- och miljöfrågor  
 Veronica Sjöberg, Sekreterare 

 Chatarina Lindqvist,Miljöinspektör § 8 
 Maria Eriksson, Livsmedelsinspektör, § 8 
 Krister Rosendahl, Byggnadsinspektör, § 8-9 
 Börje Liss, Byggnadsinspektör, § 14 
 Fredrik Munter, Byggnadsinspektör, § 13 
 
Utses att justera  Tommy Nygårds 
Justeringsdag  2015-01-19 
Justerade paragrafer  §§ 1-4, 7-18 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  ………………………………………………………………… 
   Veronica Sjöberg 
  
 Ordförande ………………………………………………………………… 
   Dan Westerberg 
 
 Justerare ………………………………………………………………… 
   Tommy Nygårds 
 

 Plats och tid Egnellska huset, Myntgatan 45, plan 4, Boman, kl. 08:30, 2015-01-14 

Beslutande  (C) 
 (MP) 
 (FP) 
 (S) 
 (S) 
 (M) 
 (M) 
 

Dan Westerberg Ordförande 

Birgitta Pettersson-Frank 1:e vice ordförande 

Dietmar Gleich 2:e vice ordförande 

Tommy Nygårds 
Christer Pettersson 
Göte Tronshagen 
Birgitta Hiertner 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(S) 
(C) 
(MP)  
(FP) 

Valter Johansson 
Magnus Norberg  
Anett Kero 
Anders Nilser 

 
Bevis                                    Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 
Sammanträdesdatum  2015-01-14  
Datum när anslaget sätts upp 2015-     - Datum när anslaget tas ner   
Förvaringsplats för protokollet Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors expedition 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Veronica Sjöberg 
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 

Sammanträdesdatum 
2015-01-14 
 

     
 

Postadress Besöksadress Telefon  Organisationsnummer Bankgiro Internet 
791 83  FALUN Myntgatan 45 023-830 00 212000-2221 218-0289 www.falun.se 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Övriga deltagare Margaretha Åslund, Förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Susanne Svärdström, Chef för myndighetsavdelningen för bygg- och miljöfrågor  
 Veronica Sjöberg, Sekreterare 

 Föredragande tjänstemän 
 
Utses att justera  Tommy Nygårds 
Justeringsdag  2015-01-14 
Justerade paragrafer  §§ 5-6 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  ………………………………………………………………… 
   Veronica Sjöberg 
  
 Ordförande ………………………………………………………………… 
   Dan Westerberg 
 
 Justerare ………………………………………………………………… 
   Tommy Nygårds 
 

 Plats och tid Egnellska huset, Myntgatan 45, plan 4, Boman, kl. 08:30, 2015-01-14 

Beslutande  (C) 
 (MP) 
 (FP) 
 (S) 
 (S) 
 (M) 
 (M) 
 

Dan Westerberg Ordförande 

Birgitta Pettersson-Frank 1:e vice ordförande 

Dietmar Gleich 2:e vice ordförande 

Tommy Nygårds 
Christer Pettersson 
Göte Tronshagen 
Birgitta Hiertner 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(S) 
(C) 
(MP)  
(FP) 

Valter Johansson 
Magnus Norberg  
Anett Kero 
Anders Nilser 
 

 
Bevis                                    Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 
Sammanträdesdatum  2015-01-14  
Datum när anslaget sätts upp 2015-     - Datum när anslaget tas ner   
Förvaringsplats för protokollet Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors expedition 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Veronica Sjöberg 
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Byggnadsnämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-10-30 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutade ärenden 
 

 
§ 1 Inledning 
 
§ 2 Justering 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
 
§ 4 Beredning 
 
§ 5 Delegationsordning 
 
§ 6 Attesträtter 
 
§ 7 Sammanträdesschema 

 
§ 8 Verksamhetsinformation 
 
§ 9 Information 
 
§ 10 Praktisk information 

 
§ 11 Representant i Kommunala handikapprådet 
 
§ 12 BN 33/14 Revisionsrapport för granskning av 

byggnadsnämndens tillsyn 
 

§ 13 Aspeboda 28:15 
 Bygg 2014-000781 
 Bygglov Nybyggnad av garage/förråd 

 
§ 14 Falun 7:7 och 11:1 
 Bygg 2015-000001 
 Anmälan Installation av två hissar 

 
§ 15 Sambruket 3 
 Bygg 2014-000455 
 Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus 

 
§ 16 Anmälningsärenden 
 
§ 17 Delegationsbeslut 

 
§ 18 Utbildning 
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 Inledning  
 

Beslut 
 
Nämnden tar del av informationen. 
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Protokollsjustering  
 

Beslut 
 
Tommy Nygårds (S) utses att, tillsammans med ordföranden  
Dan Westerberg (C), justera dagens protokoll.  

Sammanfattning 
Justering av §§ 5-6 sker i omedelbar anslutning till nämndsammanträdet. Justering av 
övriga paragrafer sker på myndighetsnämndens expedition måndag 2015-01-19, kl. 10:00. 
 

 
 



 1 (1) 
 
Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Fastställande av dagordning  
 

Beslut 

Utöver i utskickad kallelse redovisade ärenden tas även beslut om protokolljusterare samt 
attesträtter. 
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Beredningssammanträde  
 

Sammanfattning 

Till protokollet förs att beredningssammanträde hållits 2015-01-12 kl. 08:15 vid vilket 
följande närvarade: 
 
Ordförande 
1:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Chef för myndighetsavdelningen för bygg- och miljöfrågor 
Föredragande tjänstemän 
Nämndsekreterare 
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Delegationsordning 

Beslut 

Nämnden beslutar att anta föreslagen delegationsordning enligt bilaga. 
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 6 Attesträtter för myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågors ansvarsområde 2015 

 
Beslut 
 
Attesträtter enligt bifogad sammanställning beslutas att gälla för 2015. 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag på attesträtter att 
gälla för myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors verksamhet för år 
2015 enligt bifogad sammanställnings sida 3 (3).  
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7 Sammanträdesschema 

Beslut 

Nämnden beslutar att anta det föreslagna sammanträdesschemat. Det beslutas även att 
sammanträdestillfällena i mars, april och maj ska utökas till heldagar för att då inkludera 
internutbildning för nämndledamöterna. 

Sammanfattning 
Månad: Sammanträdesdatum: Beredningsdatum: 
Januari 14 12 
Februari 12 9 
Mars 26 23 
April 23 20 
Maj 21 18 
Juni 18 15 
Juli - - 
Augusti 27 24 
September - 28 
Oktober 1 - 
November - 30 
December 3 - 

Nämndsammanträden äger rum torsdagar 08:30. 
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 8 Verksamhetsinformation 

Beslut 

Nämnden tar del av informationen. 

Sammanfattning 

Margaretha Åslund presenterar Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. 

Susanne Svärdström presenterar Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors verksamhet. 

Chatarina Lindqvist presenterar verksamhetsområdet Miljö- och hälsoskydd. 

Maria Larsson presenterar verksamhetsområdet Livsmedelskontroll. 

Krister Rosendahl presenterar verksamhetsområdet Byggfrågor. 
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 9 Information 

Beslut 

Nämnden tar del av informationen. 

Sammanfattning 

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor tar del av information rörande 

- Förhandsbesked för kv Västra Falun (Krister Rosendahl) 
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 10 Praktiskt information om arvoden m.m. 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

Nämndsekreteraren informerar om arvoden, utdelning av teknisk utrustning m.m. 

 
 



 1 (1) 
 
Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 11 Representant i Kommunala handikapprådet 

Beslut 

Det beslutas att Anett Kero (MP) ska representera myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor i kommunala handikapprådet. Birgitta Hiertner (M) väljs till ersättare. 
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 12 Revisionsrapport för granskning av byggnadsnämndens 
tillsyn 

 

Beslut 

Nämnden beslutar att anta yttrandet. 

Yttrande 

”Enligt den nya förvaltnings-och nämndorganisation som Falu kommun har fr.o.m. 2015-01-
01 är det Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (nedan MyN) som har övertagit 
Byggnadsnämndens (BN) uppgifter vad gäller tillsyn, föreläggande och ingripande rörande 
ovårdade tomter och olovligt byggande. 

I remissrapporten anges olika områden där det finns otydlighet i ansvar vilket gjort att BN:s 
organisation och planering av uppföljning av tillsynen brustit. En grundläggande kritik i 
rapporten är att ansvar för verksamhet och budget ej följts åt. Till skillnad från miljönämnden 
har BN inte haft något personalansvar, utan endast haft ansvar för sin politiska organisation. 

Den nya organisationen har emellertid medfört att den nya MyN inte har större befogenheter 
eller ansvar för personal eller budget än vad BN haft, t.ex. har MyN endast personalansvar för 
avdelningschefen. Den rekommendation som revisionsrapporten innehåller om att ansvar för 
verksamhet, befogenheter och resurser ska kopplas samman kan således inte genomföras. 

I remissrapporten rekommenderas att MyN på olika sätt tar större ansvar för tillsyns-
verksamheten genom att anta regler och riktlinjer samt ha uppföljning av verksamheten. 

MyN håller med om det som sägs i revisionsrapporten att det är otillfredsställande att 
uppföljningen av tillsynsärendena inte gjorts på ett systematiskt sätt. Däremot har det funnits 
rutiner för hur verksamheten bedrivs även om dessa ej analyserats av den politiska nämnden. 
MyN har ambitionen att fortlöpande ta upp tillsynsärenden på ett mer strukturerat sätt. 
Inledningsvis kommer kartläggning och uppföljning att ske vid vartannat sammanträde 
nämnden har. Vidare avser MyN att under hösten 2015 anta rutiner och riktlinjer för hur 
tillsynsverksamheten och uppföljningen av denna ska bedrivas. Därvid kommer även att 
belysas det som i revisionsrapporten sägs om obehagligheter och svårigheter i samband med 
tillsynsverksamheten.” 

 

Sänds till: 
Kommunrevisionen 
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 13 Bygglov Nybyggnad av garage/förråd, Lilla Aspeboda 
28:15 (BYGG 2014-000871) 

Beslut 
 

1. Bygglov och startbesked beviljas för nybyggnad av garage/förråd. 
2. I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 
3. Avgiften beräknas till 6 820 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

Sammanfattning 
 
Ärendet avser en ansökan om nybyggnad av garage/förråd. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse. 

 
Berörda sakägare har hörts i ärendet. Ägaren till fastigheten Lilla Aspeboda 28:7 har i ett 
yttrande yrkar på att för att förhindra olägenheter och överskridande mellan fastigheterna, så 
ska ett staket/stängsel uppförs i tomtgräns mot Lilla Aspeboda 28:15 på minst 80 cm höjd och 
av valfritt material. Placering ska ske i tomtgräns, vara ca 20 meter långt enligt bifogad 
situationsplan och vara utförd innan byggnationen av garage/förråd har påbörjats. 
Byggnationen av detta staket/stängsel ska också helt bekostas av ägaren till Lilla Aspeboda 
28:15. Något yttrande vad gäller sakfrågan har däremot inte inkommit. 

 
Sökanden har tagit del av yttrandet och skriftligen bemött detta yttrande. Sökanden 
bestrider med bestämdhet uppförandet av staket/stängsel. 
 
Sökanden har genom ombud via telefon, muntligen framfört att han vill ha ärendet prövat 
enligt inlämnad ansökan. 

 
Företrädare för miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har besiktat fastigheten. 

Motivering 
 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) 
kapitel 9, § 31, är uppfyllda. Markanvändningen enligt kapitel 2 i anslutning till befintlig 
bostadsbebyggelse får anses lämplig. 
 
Någon betydande olägenhet enligt PBL kap 2, § 9, bedöms inte uppstå för omgivningen. Vad 
ägaren till Lilla Aspeboda 28:7 yttrat förändrar inte detta ställningstagande. Sakfrågan i 
skrivelsen har inget stöd i plan- och bygglagen. 
 
 
 
 

vsj02
Rektangel

vsj02
Rektangel

vsj02
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vsj02
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vsj02
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vsj02
Rektangel

vsj02
Rektangel
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Upplysningar 
 

1. Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från beslutsdatum. 

2. Beslutet från myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor om startbesked, upphör att 
gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. 

3. Handläggare på miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen är Fredrik Munter. 

Hur man överklagar 
Om Ni är missnöjd med beslutet från myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor, 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 beslutet från myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor 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 givet vis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 
 
Skrivelsen skall inlämnas till myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor (inte till 
länsstyrelsen): 
Falu kommun         Telefon Telefax 
Myndighetsnämnden för         023-867 95 023-830 01 
bygg och miljöfrågor         023-868 43 
791 83  FALUN 
 
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. 

 

Sänds till 
 
Sökanden RMB 
 

Kurt Häggquist RMB 
 

Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och  införande i post och 
inrikestidningar. 

vsj02
Textruta

vsj02
Anteckning
Unmarked angett av vsj02
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 14 Anmälan Installation av två hissar, Falun 7:7 och 
11:1 (BYGG 2015-000001) 

Beslut 
Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23§. 
 
För startbeskedets giltighet gäller besiktning enligt BFS 2011:12, daterad 2014-12-08. 
Hissarna är installerade vid nybyggnation och uppfyller enligt besiktning, daterad 2014-12-08 
ej ställda krav. 
 
Avgiften beräknas till 6400 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
Faktura skickas separat. 
 
Förutsättningar för startbeskedets giltighet 
- Anmälan med diarienummer 2015/0001 
- Samordnande kontrollansvarig för byggprojektet är Jan Christians (behörighet K) 
 
Följande handlingar ska inlämnas till myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor som 
underlag för slutbesked senast vid slutsamråd: 
 
1. Utlåtande från berörd kontrollansvarig. 
2. Intyg från kontrollansvarig att byggnadsåtgärden överensstämmer med meddelad anmälan 

daterat 2015-01-05. 
3. Uppföljd och signerad kontrollplan. 
4. Intyg avseende installationsbesiktning av hissar, utförd av behörig. 
 
Upplysningar 

- Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. 

- Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågors beslut om startbesked upphör att gälla 
två år efter det att beskedet gavs.  

- Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor kommer att minst en gång under 
arbetets gång göra ett arbetsplatsbesök.  

- Handläggare på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygg och miljö är Börje 
Liss. 

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 nämndens beslut är felaktigt och hur Ni anser att beslutet skall 
ändras. 
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
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 givet vis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 
 
Skrivelsen skall inlämnas till Myndighetsnämnden för Bygg och miljöfrågor (inte till 
länsstyrelsen): 
 
Falu kommun Telefon Telefax 
Myndighetsnämnden för Bygg och miljöfrågor 023-867 95 023-830 01 
791 83  FALUN 023-868 43 
 
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. 
 
 

Sänds till: 
 
Sökanden 
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 § 15 Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus, 
Sambruket 3 (BYGG 2014-000455) 

Beslut 
 

1. Positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av enbostadshus med villkor att: 
- anslutning sker till det allmänna VA-ledningsnätet 
- kraven under rubriken ”Förvaltningens bedömning/konsekvenser” i 

kommunantikvariens tjänsteskrivelse daterad 2014-07-23 ska följas 
- lägsta nivå för färdigt golv är + 111.3 m.ö.h. 

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

Sammanfattning 
Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus i 
bostadsområdet Gamla Herrgården. Området utgör ett för kulturmiljövården värdefullt 
bebyggelseområde.  

 
För området finns områdesbestämmelser från 2013. 
Till områdesbestämmelserna hör även en lokal byggnadsordning för Gamla Herrgården, 
vilken innehåller allmänna råd och rekommendationer i byggnadsvård vid ändringar av 
befintlig bebyggelse och för ny bebyggelse. Den lokala byggnadsordningen ska utgöra 
bedömningsgrund och vägledning. 

 
Enligt områdesbestämmelserna ska placering, utformning och utförande av nya byggnader ske 
med hänsyn till den riksintressanta miljön.  

 
Områdesbestämmelserna garanterar ingen byggrätt. 

 
Kommunantikvarien har i yttrande daterat 2014-07-23 ställt sig positiv till den nya 
bebyggelsen men har även gjort bedömningen att höga krav ska ställas på ny bebyggelse. De 
krav som framkommer under rubriken ”Förvaltningens bedömning/konsekvenser” i 
kommunantikvarens tjänsteskrivelse bör vara ett villkor för ett positivt förhandsbesked 

 
Kommunfullmäktige har 2014 antagit en ny översiktsplan för FalunBorlänge. Kapitel 13 
hanterar bland annat frågor som berör ny bebyggelse inom riskområden för höga vattenflöden. 

 
I kapitel 13.2.4 behandlas grundläggningshöjder och följande ska bland annat gälla vid 
nybyggnation: 

 Enstaka enbostadshus som grundläggs med platta på mark ska ha en lägsta 
golvnivå/färdigt golv som relaterar till 200-årsflödet, vilket innebär +111,3 (RH 2000). 

 
Den del av fastigheten som planeras bebyggas har idag en befintlig marknivå på ca 109,6 
m.ö.h. Den del av fastigheten Sambruket 3 som idag är bebyggd har en marknivå på ca 110,7 
m.ö.h. 

vsj02
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
Vid syn på plats kan man konstatera att det troligen skulle vara möjligt att höja hela 
marknivån vid byggplatsen till 110,5 m.ö.h. utan att det skulle känns onaturligt  

 
Kommunen har som markägare ställt sig, i ett yttrande daterat 2014-06-24, generellt positiv 
till nybyggnationen men de vill dock uppmärksamma sökanden på att garaget är lokaliserat 
till viss del på kommunens mark som är utlagd som parkmark i fastställd detaljplan. 

 
Sökanden har fått tagit del av inkomna yttranden och inkommit med nya handlingar 2014-12-
12 som redovisar att bostadshuset går att uppföras så att lägsta golvnivå blir minst 111,3 
m.ö.h samt att garage och plank tas bort ur ansökan.  

Motivering  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) 
kapitel 9 § 31 får anses kunna uppfyllas. Med ett lämpligt val av byggnad utifrån 
förutsättningarna på platsen kan kraven kapitel 8 §§ l och 9 uppfyllas. Någon betydande 
olägenhet i PBL's mening bedöms inte uppstå för omgivningen.  

 
Med ovanstående motivering bör ett positivt förhandsbesked meddelas med villkor att:  

- anslutning sker till det allmänna VA-ledningsnätet 
- kraven under rubriken ”Förvaltningens bedömning/konsekvenser” i 

kommunantikvariens tjänsteskrivelse daterad 2014-07-23 ska följas 
- lägsta nivå för färdigt golv är + 111.3 m.ö.h. 

Upplysningar 
1. Myndighetnämnden för bygg- och miljöfrågors ovanstående positiva förhandsbesked 

upphör att gälla om bygglov ej sökts inom två år från ovanstående beslutsdatum. 
Förhandsbesked innebär inte någon rätt att påbörja sökt åtgärd. 

2. Området utgör fast fornlämning och tillstånd krävs från Länsstyrelsen. 
3. Handläggare är Susanne Svärdström. 

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 nämndens 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 givet vis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Skrivelsen skall inlämnas till Myndighetsnämnden för Bygg och miljöfrågor (inte till 
länsstyrelsen) 
 
Falu kommun Telefon Telefax 
Myndighetsnämnden för Bygg och miljöfrågor 023-867 95 023-830 01 
791 83  FALUN 023-868 43 
 
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. 
 

Sänds till 
 
Sökanden RMB 
 

Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och  införande i post och 
inrikestidningar. 
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 16 Anmälningsärenden 

Beslut 

Anmälningsärenden enligt bilaga § 16 förs till protokollet. 
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 17 Delegationsbeslut 

Beslut 

Delegationsbeslut enligt bilaga § 17 förs till protokollet. 
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Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor 
 

 
Sammanträdesdatum 

2015-01-14 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 18 Utbildning för nämndledamöter 

Beslut 

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor beslutar att ledamot Dietmar Gleich ska delta 
på kursen ”Juridik för nyvalda – PBL och ansvarsfrågor” den 19 februari 2015 i Gävle. 
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