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Plats och tid   Stadshuset Sal P, kl. 8.30-16.15  
   
Beslutande Anna Hägglund (c) ordförande 16-26 
 Urban Grenmyr (kd) 16-26 
 Sven-Erik Bertell (s) 16-25 
 Göran Forsén (m) 16-26 
 Barbro Norman (s) 16-26 
 Anders Hedlund (m) 16-25 
 Richard Holmqvist (mp) 16-26 
   
   
Övriga deltagare Kristina Harsbo, miljöchef 16-26 
 Niclas Sundstedt, miljöinspektör 17 
 Björn Eriksson, miljöinspektör 19, 26 
 Peter Sjö, samordnare 26 
 Tomas Jågas, samordnare 26 
 Lena Melander, samordnare 26 
 Lena Forsell, samordnare 26 
 Ingrid Lagerlöf, sekreterare och 

miljöinspektör 
16-26 

 Anna Schött, praktikant 16-26 
 Ola Bergeå och Andreas Jansson, 

nyanställda miljöutredare 
Presenterar sig före 
ärendebehandlingen 

 
 
Utses att justera   
Just. plats och tid Miljöförvaltningen 2008-03-14 

 
Sekreterare ...............................................................  
 Ingrid Lagerlöf 
  
Ordförande ...............................................................  
 Anna Hägglund 
 
Justerande ...............................................................  
 Anders Hedlund 

___________________________________________________________   
 
                       BEVIS/ANSLAG 

Justeringen har tillkännagivits genom Bevis/Anslag 2008-03-17 

Organ: MILJÖNÄMNDEN  

Sammanträdesdatum: 2008-03-05 

Förvaringsplats för protokollet: Miljöförvaltningen 

 
Underskrift ..................................................................  
                       Ingrid Lagerlöf 
 
Nedtagning av Bevis/Anslag  2008-04-07 
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Sammanställning av behandlade paragrafer 
 
16. Ändring av riktlinjer för bedömning av undantag från föreskrifter om 

avfallshantering för Falu kommun 
Dnr 0295/08 

17. Riktlinjer för bedömning av enskilda avlopp vid översvämningsrisk – förberedande 
diskussion   
Dnr 0344/08 

18. Riktlinjer för bedömning av avloppsanläggningar - områden med hög skyddsnivå 
Dnr 2170/07 

19. Avloppsutredning Lilla Aspans avrinningsområde – presentation samt uppdrag om 
fortsättning    
Dnr 0681/05 

20. Överklagning av Länsstyrelsens beslut angående skällande hund på fastigheten 
Främby 3:64 – remiss från Miljödomstolen   
Dnr 1139/05 

21. Aktuell verksamhetsrapport  

22. Personalläget 

23. Kurser och konferenser 

24. Delegationsärenden         
Dnr 0007/08 

25. Barnchecklista  

26. Förberedande diskussion inför Budgetdialogen 
Dnr 0002/08 
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Ändring av riktlinjer för bedömning av undantag från föreskrifter om avfallshantering 
för Falu kommun 
Dnr 0295/08 

Ärendet 
Miljönämnden prövar undantag från Falu kommuns föreskrifter om avfallshantering, 
t.ex. ansökningar om befrielse eller uppehåll från sophämtning. De flesta ärenden 
beslutas på delegation. Under 2007 beslutade miljönämnden om riktlinjer för dessa 
ärenden. 

Falu Energi & Vatten (FEV) tillämpar också föreskrifterna när de sköter 
avfallshanteringen åt kommunen. FEV har nu för avsikt att ändra tillämpningen av 
10 § i föreskrifterna för fritidshus, vilket får till följd att även Miljönämndens riktlinjer 
behöver ändras. 

Tillämpningen av riktlinjerna visar även på ett behov av att förtydliga dem på några 
punkter.  

Miljöinspektör Hanna Lundin har i en skrivelse daterad 2008-02-19 lämnat ett förslag 
på ny lydelse i miljönämndens riktlinjer. Texten har senare förtydligats och en 
reviderad version, daterad 2008-03-05, föredras för nämnden. 

Beslut 
Miljönämnden ändrar riktlinjerna för bedömning av undantag från Falu kommuns 
föreskrifter enligt miljöförvaltningens förslag, daterat 2008-03-05. 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Just sign. Just sign. Just sign.  Exp. utom fast tilldelning 
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Riktlinjer för bedömning av enskilda avlopp vid översvämningsrisk – förberedande 
diskussion 
Dnr 0344/08 

Ärendet 
Vid byggnationer med enskilt avlopp behöver man ta hänsyn till risker för 
översvämning. Sådan kan dels medföra skador på anläggningens delar, dels medföra 
otillräcklig rening med miljö- eller hälsorisker som följd.  

Risker med översvämning ska beaktas i kommunens lämplighetsprövning i 
detaljplaner och bygglov. Skador kan medföra att skadeståndskrav riktas mot 
kommunen.  

Miljönämnden hanterar remisser på detaljplaner och förhandsbesked/bygglov samt 
ansökning/anmälan enligt miljöbalken där bedömning ska göras huruvida det är 
möjligt att anordna enskilt avlopp eller inte. Runt Runn finns en översvämningsgräns 
på 110,3 m att ta hänsyn till i samband med utredning av byggnation och avlopp i 
förhandsbesked. Byggnadsnämnden har beslutat ange 110,3 m som en gräns för lägsta 
sockelhöjd. 

Handläggning 
Diskussionsunderlag redovisas vid sammanträdet av miljöinspektör Ingrid Lagerlöf 
och nämnden för en diskussion kring detta. 

Beslut 
Miljönämnden tar diskussionen till protokollet. 
_________________________ 

   
Just sign. Just sign. Just sign.  Exp. utom fast tilldelning 
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Riktlinjer för bedömning av avloppsanläggningar - områden med hög skyddsnivå 
Dnr 2170/07 

Ärendet 
Förutsättningarna för att ordna enskilt avlopp är mycket skiftande inom 
kommunen beroende på ett antal parametrar. Kraven på avloppslösning 
(enskilda, gemensamma, allmänna) och reningseffekten kan och bör därför se 
olika ut för olika områden av kommunen. Utpekade områden har tagits fram 
med bakgrund av bland annat bebyggelse, markförutsättningar, förorenings-
risker och känsliga recipienter. Naturvårdsverkets allmänna råd om 
avloppsanordningar för hushållspillvatten, Länsstyrelsens kartläggning av 
ytvatten utifrån krav i vattendirektivet och miljöförvaltningens kunskap om 
områdena har legat till grund för riktlinjerna. 

Syftet med riktlinjerna är att göra det enklare och klarare för både 
miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontor att hantera ärenden i områden, 
som kräver särskild hänsyn. Sökande ska snabbt och klart få besked om vad 
som gäller inom de olika områdena. 

Under 2008 kommer ett förslag på länsövergripande riktlinjer för bedömning 
av enskilda avlopp att tas fram. Riktlinjer för bedömning av 
avloppsanläggningar – funktionskrav – hög skyddsnivå är en del av detta 
förslag. 

Handläggning 
Miljöförvaltningen har vid tidigare sammanträden redovisat arbetet med att ta fram 
riktlinjer. I en skrivelse av miljöinspektör Lena Melander, daterad 2008-02-18, finns 
förslag till riktlinjer för bedömning av avloppsanläggningar – funktionskrav – i 
områden med hög skyddsnivå, och Miljönämnden föreslås anta dessa.  

Beslut 
Miljönämnden antar Riktlinjer för bedömning av avloppsanläggningar – funktionskrav 
– områden med hög skyddsnivå, enligt skrivelse daterad 2008-02-18, som 
miljönämndens riktlinjer. 
_________________________ 
 
 
 
 
 

   
Just sign. Just sign. Just sign.  Exp. utom fast tilldelning 
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Avloppsutredning Lilla Aspans avrinningsområde – presentation samt uppdrag om 
fortsättning 
Dnr 0681/05 

Ärendet 
Miljöförvaltningen har utrett Lilla Aspans avrinningsområde för att bedöma om 
miljönämndens krav, med avseende på miljö- och hälsoskydd, kan tillgodoses på 
enskild fastighet, eller om det finns behov av gemensamma VA-lösningar i området. 
Utredningen beaktar nuvarande bebyggelse och avlopp, bebyggelsetryck, vattentäkter, 
markkartering, problem och olägenheter. Miljöförvaltningen bedömer att hög 
skyddsnivå med avseende på hälsoskydd bör gälla i hela avrinningsområdet. Avloppen 
i området domineras av infiltrationer, samtidigt som det råder ogynnsamma 
markförhållanden för infiltrationer i merparten av området. Nära 75 % av 
infiltrationsanläggningarna är mer än 20 år gamla. Utifrån en översiktlig undersökning 
av avloppens standard, bedömer miljöförvaltningen att ca 35 % av fastigheterna i 
området har någon form av brist som kräver åtgärd. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att det i samtliga delområden, utom Aspeboda Storgården 
och Nygården, finns områden där vatten och avlopp bör lösas gemensamt. Expansion, 
som innebär förtätning, i området ökar behovet av gemensamma avloppslösningar för 
att minska risken för föroreningar av enskilda vattentäkter.  

Miljöförvaltningens förslag 
Miljöförvaltningen föreslår, i skrivelse av Björn Eriksson, daterad 2008-02-27, att 
Miljönämnden avvaktar med att fatta beslut i enlighet med fastställd arbetsordning, 
samt uppdrar åt miljöförvaltningen att återkomma med förslag till ställningstagande 
per delområde. 

Beslut 
Miljönämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att, efter samråd med 
stadsbyggnadskontoret och Falu Energi & Vatten AB, återkomma med förslag till 
beslut per delområde i Lilla Aspans avrinningsområde.  
_________________________ 

   
Just sign. Just sign. Just sign.  Exp. utom fast tilldelning 
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Överklagning av Länsstyrelsens beslut angående skällande hund på fastigheten 
Främby 3:64 – remiss från Miljödomstolen 
Dnr 1139/05 

Ärendet 
Miljönämnden tog beslut i ett ärende om störningar från en skällande hund  
2007-01-24, § 5. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som avslog besvären. Nu har 
Britt och Evert Olsson överklagat Länsstyrelsens beslut till  Miljödomstolen. 
Miljönämnden har fått tillfälle att yttra sig. 
 
Miljöinspektör Jonas Eriksson har gjort en skrivelse, daterad 2008-02-28, med förslag 
till yttrande. 

Beslut 
Miljönämnden yttrar sig enligt följande. 
 

1. Olssons yrkande om att jorduppfyllnaden ska bortskaffas berör inte nämndens 
beslut, och bör därför inte prövas. Klagomål på jorduppfyllnaden inkom 
december 2007 och handläggs som ett separat ärende. 
 

2. I övrigt har nämnden inget att tillägga utöver de handlingar och beslut som 
finns i ärendet. 
 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
__________________________ 

   
Just sign. Just sign. Just sign.  Exp. utom fast tilldelning 

Miljödomstolen (Nacka tingsrätt) 
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Aktuell verksamhetsrapport 

Ärendet 
Miljöchef Kristina Harsbo lämnar en aktuell rapport om verksamheten. 
Kompletterande information lämnas av ordförande Anna Hägglund. 

Beslut 
Miljönämnden noterar informationen. 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Just sign. Just sign. Just sign.  Exp. utom fast tilldelning 
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Personalläget 

Ärendet 
Miljöchef Kristina Harsbo informerar om personalläget på förvaltningen. 

Beslut 
Miljönämnden noterar informationen. 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Just sign. Just sign. Just sign.  Exp. utom fast tilldelning 
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Kurser och konferenser 

Ärendet 
Ordförande Anna Hägglund informerar om kurs- och konferensinbjudningar. Anna 
Hägglund har som ersättare i styrelsen för Förbundet för allmänt hälsoskydd, FAH, 
förhandsanmält sig till förbundets årsmöte 8-9 april i Stockholm och till styrelsens 
möte den 7 april. 

Beslut 
Miljönämnden utser Anna Hägglund att representera Miljönämnden vid FAHs årsmöte 
8-9 april i Stockholm.  
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Just sign. Just sign. Just sign.  Exp. utom fast tilldelning 
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Delegationsbeslut 2008-01-01 – 2008-01-31 
Dnr 0007/08 
 
Delegationsbeslut enligt följande redovisas: 
 
11 Livsmedel 
0 Djurskydd 
8 Miljöfarlig verksamhet 
0 Skydd av naturen 
1 Förorenade områden  
0 Kemiska produkter 
7 Enskilda avlopp 
1 Avfall 
0 Hälsoskydd  
1 Värmepumpsanläggning 
13 Yttranden ang. bygglov och planer mm 
3 Ekonomi och Personal 

Beslut 
Miljönämnden tar redovisningen av delegationsbesluten till protokollet.  
_________________________ 
 

   
Just sign. Just sign. Just sign.  Exp. utom fast tilldelning 
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Barnchecklistan 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-13, § 88, bl. a. om att en barnchecklista ska 
användas inom Falu kommun. För att införliva barnkonventionen i beslutsprocessen 
och tillförsäkra barnen deras rättigheter ska alla nämnder, styrelser och förvaltningar 
använda barnchecklistan vid varje beslut. 
 
Miljönämnden behandlar barnchecklistan som en särskild punkt på dagordningen, 
vilken används för reflektioner och diskussion omkring dagens ärenden i relation till 
hur de berör barn. 
 
Miljönämndens ledamöter avslutar dagens sammanträde med att reflektera över om 
hänsyn har tagits till barnchecklistan vid de beslut som har fattats idag. 

Beslut 
Miljönämnden tar diskussionen till protokollet. 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
Just sign. Just sign. Just sign.  Exp. utom fast tilldelning 
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Förberedande diskussion inför budgetdialogen 

Ärendet 
En budgetdialog ska genomföras som ett led i budgetarbetet inför 2009. Vid dagens 
sammanträde förs en förberedande diskussion inför denna. 

Genomförande  
Resultatet för 2007 redovisas, liksom nuläget och vad som kan förväntas inför 2009. 
Förvaltningschefen, samordnarna Tomas Jågas, Peter Sjö, Lena Melander och Lena 
Forsell, samt miljöinspektörerna Björn Eriksson och Ingrid Lagerlöf deltar. 
Miljönämnden för en diskussion kring detta. 

Beslut 
Miljönämnden uppdrar åt presidiet att slutföra arbetet med miljönämndens material till 
budgetdialogen inför 2009.  
 
Noteras till protokollet att denna paragraf  i justeringsmannens frånvaro justeras vid 
nämndens nästkommande sammanträde. 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Just sign. 
Justeras vid kommande sammanträde. 

 Exp. utom fast tilldelning 
 
 

 


