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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-05-21 
    
 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 
Sammanträdesdatum  2014-05-21  
Datum när anslaget sätts upp 2014-05-28 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. 08:30-15:30 

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  
Ana Maria Zorrilla  

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(S) Leif Berglund   
(C) Magnus Norberg 

(MP) Mats Wiklund  
(S) Christer Pettersson  
 

  
  

Övriga deltagare Lena Melander, tf förvaltningschef 
Peter Sjö, miljöinsp.  
Maria Eriksson, livsmedelsinsp.  
Thomas Jågas, miljöinsp.  
Gustaf Lif, miljöinps.  
Per Eriksson, controller 
Niklas Sundstedt, miljöinsp.  
Daniel Blomqvist, sekreterare 

  
Utses att justera Anna Fält 
Justeringsdag 2014-05-28 
Justerade paragrafer 26-28, 30,31, 33-39 
Underskrifter 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Anna Fält  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-05-21 
    
 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 
Sammanträdesdatum  2014-05-21  
Datum när anslaget sätts upp 2014-05-22 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  
Ana Maria Zorrilla  

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(S) Leif Berglund   
(C) Magnus Norberg 

(MP) Mats Wiklund  
(S) Christer Pettersson  
 

  
  

Övriga deltagare Lena Melander, tf förvaltningschef 
Peter Sjö, miljöinsp. 
Daniel Blomqvist, sekreterare 

  
Utses att justera Anna Fält 
Justeringsdag 2014-05-21, kl.12:25 
Justerade paragrafer 29, 32 
Underskrifter 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Anna Fält  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-05-21 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Beslutade ärenden: 
 

 
§ 26 Justering  
 
§ 27 Antagande av Strategi och kontrollplan 2015 – 2017 Livsmedelslagen - 

Behovsutredning 
 MNM0455/14 
 
§ 28 Beslut om strategi och tillsynsplan för miljöbalken 
 MNM0203/14 
 
§ 29 Beslut angående ändringar i taxan för tillsyn m m enligt miljöbalken 
 MNM0010/14 
 
§ 30 Information om Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 - kommunala jämförelsetal 

 
§ 31 Information om arbetet med att bevara Sanders gammelskog 

MNM1287/13 
 
§ 32 Förfrågan från Stadsbyggnadskontoret om utökat verksamhetsområde för allmänt vatten 

och avlopp i Överbacka och Danholn 
 MNM1039/14 
 
§ 33 Remiss från Trafikverkets åtgärdsprogram enligt omgivningsbullerdirektivet 
 MNM728/14 
 
§ 34 Information: Hantering av Lugnets ishall 
 MNM1074/12 
 
§ 35 Information 
 
 
§ 36 Delegationsärenden 
 MNM0007/14 
 
§ 37 Kurser  
 
§ 38 Anmälningsärende 
 
§ 39 Utflykt till Kyrkbytjärn  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-05-21 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 26 Protokolljustering   

 

Beslut 
 
Anna Fält utses att, tillsammans med ordföranden  
Richard Holmqvist (MP), justera dagens protokoll.  
 

Sammanfattning 
Justering sker på miljönämndens expedition 2014-05-28 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-05-21 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 27 Antagande av Strategi och kontrollplan 2015 – 2017 
Livsmedelslagen - Behovsutredning 

  
MNM0455/14 

Beslut 
 

Miljönämnden antar strategi och kontrollplan 2015-2017 för 
livsmedelslagen enligt inför sammanträdet framlagt förslag. 

 
Sammanfattning/bakgrund 

Miljönämnden som kontrollmyndighet ska ha aktuell behovsutredning och 
kontrollplan. Det är därtill önskvärt att miljönämnden anger hur inriktningen av 
kontrollen ska vara. I detta dokument finns dessa delar samlade.  

Miljönämnden antog för första gången denna typ av styrdokument 2011-04-06 
avseende åren 2012 – 2014. Det nu presenterade dokumentet utgör en revidering och 
anpassning till åren 2015 – 2017  

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

I dokumentet är de ändringar som gjorts gulmarkerade. Ändringarna handlar i 
huvudsak om uppdateringar utifrån att andra år omfattas och att nuläget är 
annorlunda.  

Här presenteras även en uppföljning av miljönämndens egna mål för 
livsmedelskontrollen: 

”Andelen verksamheter som är klassade i erfarenhetsklass A ska öka”. 

Utfallet för året är att 14%  av verksamheterna är klassade i erfarenhetsklass A. Detta 
är  en ökning från startåret 2011, då utfall var 10%. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-05-21 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 28 Förslag till beslut om strategi och tillsynsplan för 
miljöbalken 

  
MNM0203/14 

Beslut 
 
1. Miljönämnden antar strategi och tillsynsplan för miljöbalken under 

perioden 2015-2017 enligt inför sammanträdet framlagt förslag. 
2. Miljönämnden uppdrar också åt miljöförvaltningen att under 2015 

omarbeta tillsynsplanen utifrån de utgångspunkter som anges i PM daterat 
2014-03-24. 
 

 
Sammanfattning/bakgrund 

Miljönämnden beslutar varje år om en treårig strategi och tillsynsplan gällande 
nämndens verksamhet enligt miljöbalken. Krav att ha en tillsynsplan finns i 1 kap 8 § 
i miljötillsynsförordningen (2011:13). Den treåriga planen ska ligga till grund för 
budgetarbetet och för den verksamhetsplanering som sker varje år. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

Strategin utgår från tidigare strategier och är reviderad utifrån de tillsynsbehov som 
kan förutses inför perioden som omfattas.  

Utöver dessa uppdateringar har miljöförvaltningen även redovisat behov av en 
utveckling av tillsynsplanen för att bättre fungera som styrdokument i 
tillsynsplaneringen. För att genomföra denna utveckling behöver nämnden avsätta 
resurser under 2015. 

 
Sänds till   
Akten 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-05-21 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 29 Förslag 2014-03-28 till beslut angående ändringar i taxan 
för tillsyn m m enligt miljöbalken 

  

MNM0010/14 

Beslut 
 

Att översända de föreslagna taxeändringarna till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 

1. Att fastställa reviderade taxor enligt taxebilagorna 1, 2 och 3. 
2. Att ordet ”miljönämnden” på samtliga ställen i taxan med bilagor ska bytas ut mot 

”myndighetsnämnden” i motsvarande form. 
3. Att ändringarna ska träda i kraft 2015-01-01. 
4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.  

 
 Miljönämnden beslutar för egen del:  
1. Att med anledning av dagens diskussion om taxor och strategier att uppdra åt 

miljöförvaltningen att göra en genomlysning av tillsynstaxorna inför 2016. Ett viktigt 
syfte ska vara att granska taxekonstruktionen och därvid se närmare på avvägningen 
mellan servicenivå och tillgänglighet och i vilken utsträckning och under vilka 
omständigheter avgifter ska sättas vid anmälningar och ansökningar om tillstånd och vid 
eventuella brister i sådana. 
 
En vägledande princip ska vara att det ska vara "lätt att göra rätt" samtidigt som arbetet 
ska drivas vidare att effektivisera handläggningsrutiner och öka kostnadstäckningen, dvs. 
avgiftsfinansieringsgraden.  
 

2. Att hos kommunstyrelsen påtala betydelsen av att arbetet med e-tjänster påskyndas för att 
erbjuda snabbare och bättre service till medborgare, företag och andra i fråga om att göra 
anmälningar och ansökningar om tillstånd. 
 

3. Att uppdra åt miljöförvaltningen att förbereda arbetet med att utveckla webbaserade 
blanketter som kan fyllas i och lämnas in via webbformulär. 

 

 
Sammanfattning/bakgrund 
I Falu kommun gäller sedan 2009 en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område. Avgifterna som tas in med stöd av taxan används för att finansiera 
miljönämndens lagstadgade arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
Taxan behöver nu justeras för att bättre anpassas till dels de tillsynsbehov som finns, 
dels till den indelning av miljöfarliga verksamheter som har kommit med den nya 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-05-21 
    
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

miljöprövningsförordningen (2013:951) under 2013. 

En redaktionell ändring behövs i de sammanhang där texten hänvisar till 
miljönämnden. Eftersom taxan föreslås träda i kraft 2015-01-01 bör i stället 
myndighetsnämnden anges på dessa ställen i texten. Denna förändring finns för 
närvarande inte inarbetad i någon ny version av taxan utan avsikten är att detta ska 
ske när beslut är fattat om ändringen. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 
Föreslagna ändringar i taxan är i huvudsak anpassningar till ny indelningsgrund för 
miljöfarliga verksamheter och till faktiska förhållanden när det gäller tillsynsbehov 
och uttagna avgifter. Konsekvenserna bedöms därför vara högst marginella när det 
gäller nämndens ekonomi och belastningen på dem som omfattas av avgiftskraven. 

Den redaktionella ändringen beror på den ändrade politiska organisationen i 
kommunen. 

 
Sänds med taxebilagor 1, 2 och 3 till  
Kommunfullmäktige  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-05-21 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 30 Information om Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 – 
kommunala jämförelsetal  

 

Beslut 
 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  
 

Sammanfattning 
Per Eriksson, ekonomikontoret, informerar om rapporten Kvalitet i Korthet 
2013.   
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-05-21 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 31 Information om arbetet med att bevara Sanders 
gammelskog  

MNM1287/13 

Beslut 
 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  
 

Sammanfattning 
Thomas Jågas informerar om Sanders gammelskog som nytt naturreservat 
och om ett nytt biotopskyddsområde vid Stenmyren/Nysjön.  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-05-21 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 32 Yttrande över förfrågan gällande utökning av 
verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp i 
Överbacka, Danholn 

  
MNM1039/14 

Beslut 
 

1. Miljönämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till utökat verksamhetsområde för 
allmänt vatten och avlopp i Överbacka Danholn. 

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 
 

 
Sammanfattning/bakgrund 

Förslaget på utökning av verksamhetsområdet för allmänt vatten och avlopp i 
Överbacka, Danholn har översänts av stadsbyggnadskontoret för att miljönämnden 
ska kunna lämna synpunkter. Ett verksamhetsområde beskriver vilka fastigheter som 
ska omfattas av den allmänna (kommunala) VA-anläggningen. Överbacka, Danholn 
finns med i VA-planen, som antogs av kommunfullmäktige 2014-02-13, med 
planerad utbyggnadsstart 2015. 

Delar av området (4 fastigheter) ligger i dag inom verksamhetsområdet och i 
samband med att utbyggnad görs till dessa föreslås en utökning av 
verksamhetsområdet för att utbyggnaden ska omfatta ytterligare 8 fastigheter. 
Berörda fastighetsägare har informerats om planerade åtgärder.  

Flertalet av fastigheterna är i dag anslutna till en befintlig gemensam 
avloppsanläggning som är undermålig då den saknar rening innan utsläpp intill bäck. 
De gemensamma avloppsledningarna byggdes redan på 1960-talet i syfte att anslutas 
till den allmänna VA-anläggningen enligt uppgift från de boende i området. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

Miljöförvaltningen ställer sig bakom förslaget till utvidgning av verksamhetsområdet 
och bedömer utformningen som lämplig för området. 

 
Sänds till   
Stadsbyggnadskontoret, stadsbyggnadskontor@falun.se, senast 21 maj 2014, 
hänvisa till ärende KS0664/13. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-05-21 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 33 Yttrande över Trafikverkets remiss ang. åtgärdsprogram 
om omgivningsbuller (remissversion 2013-12-30) 

  
MNM728/14 

Beslut 
 

1. Miljönämnden anser att ambitionsnivån avseende åtgärder för vägtrafik är för låg. 
2. Miljönämnden har inga synpunkter på de övriga trafikslagen. 

 

 
Beskrivning av ärendet 

Trafikverket har kartlagt de mest trafikerade vägarna, järnvägarna och flygplatserna i 
Sverige. Kartläggningen omfattar 400 mil statlig väg, 140 mil statlig järnväg samt 
flygplatserna Arlanda, Landvetter och Bromma. Dessa är de mest belastade inom 
respektive transportslag. Parallellt med Trafikverkets kartläggning har de 13 största 
kommunerna kartlagt trafikbullersituationen inom respektive kommuns gränser.  

Inom tidsperioden för åtgärdsprogrammet väntas skyddsåtgärder i form av 
fasadåtgärder bedöms leda till att drygt 10 000 personer som fortfarande exponeras 
för höga ljudnivåer inomhus, 10 dBA eller mer över riktvärdena inomhus, får bullret 
åtgärdat. Bullerskärmar och vallar bedöms leda till att cirka 5000 personer med 
bostäder längs statlig väg med > LAeq 65 dB får en skyddad uteplats eller skyddad 
utomhusmiljö. Dessutom kommer skolor, vård- och omsorgsboenden ha fått 
åtgärdad inomhus- eller utomhusmiljö. 

Skälen för beslutet 

Vägtrafik: Infrastrukturinriktning för framtida transporter  (Prop. 1996/97:53) som 
antogs i mars 1997, och som sedan dess har varit vägledande för arbetet med 
omgivningsbuller från vägtrafik anger att de platser där människor utsätts för ett 
buller överstigande 65 dBA LEq bör åtgärdas snarast inom planperioden 1998-2007 
för att man sedan i en etapp 2 skulle kunna gå vidare med platser som överstiger 55 
dBA LEq, som var det långsiktiga målet. 

Det nya åtgärdsprogrammet har en lägre ambition än propositionen från 1996, vilket 
riskerar att leda till att kommunerna kommer sänka sin ambitionsnivå i linje med 
Trafikverkets. Detta eftersom de bidrag Trafikverket ger kommunen för åtgärder 
längs kommunala vägar beror på vilken nivå Trafikverket anger i sin plan. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 

Den som orsakar en störning för miljö eller människors hälsa, ska skaffa sig kunskap 
om störningen, för att kunna vidta de åtgärder som krävs för att avhjälpa störningen. 



 2 (2) 
 

Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-05-21 
    
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

(Miljöbalken 2kap 2 och 3 §§) 

 

 
Sänds till   
Trafikverket, 78189  Borlänge 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-05-21 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 34 Hantering av Lugnets ishall   

MNM1074/12 

Beslut 
 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  
 

Sammanfattning 
Gustaf Lif informerar om situationen av miljöarbetet kring renoveringen av 
Lugnets ishall.  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-05-21 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 35 Information  

 

Beslut 
 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 
Miljönämnden får information om: 

- Verksamhetsrapport 

- Lugnetskolan   

- Energi- och klimatseminarium 

- Invigning av Backa våtmark  
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Delegationsärenden  
 

MNM0007/14 

 
Beslut 

Miljönämnden har tagit del av följande delegationsbeslut. 
 
 
MNM0147/14 Yttrande angående DP för området vid Britsarvsskolan 2 
MNM0169/14 Yttrande över DP för bostäder på Gasverket 1 
MNM0206/14 Yttrande till BN 
MNM0454/14 Yttrande DP Hedstugan - inga synpunkter 
MNM1771/13 Yttrande till SBK ang förhandsbesked för nybyggnation av 

enbostadshus på Åkern 3:9 
MNM1792/13 Yttrande ang. nybyggnation av 2 enbostadshus på Ön 2:2 
MNM2173/13 yttrande till SBK ang förhandsbesked för nybyggnation av 

passvhuslänga på Stand 1:52 
MNM0080/14 Tillstånd 2014-02-03 för WC o BDT till markbädd 
MNM0114/14 Tillstånd 2014-03-11 för WC och BDT till markbädd 
MNM0156/13 Beslut om att radonmätning 
MNM0170/14 Föreläggande om skyddsåtgärder med anledning av anmälan 

enskilt avlopp 
MNM0182/14 Tillstånd WC o BDT till markbädd med kemfällning 2014-03-19 
MNM0183/14 Bekräftelse på anmälan och beslut om miljöskyddsåtgärder 
MNM0199/14 Föreläggande om att kontrollera oljecistern 
MNM0439/14 Tillstånd 2014-03-24 för WC och BDT till förstärkt infiltration 
MNM0470/14 Beslut om förnyat tillstånd WC o BDT till infiltration 2014-03-11 
MNM0534/14 Föreläggande om försiktighetsmått 2014-03-17 
MNM0662/14 Föreläggande om att lämna in uppgifter 
MNM0678/14 Beslut 2014-03-13 angående anmälan 
MNM0740/14 Tillstånd 2014-04-09 för WC till sluten tank samt föreläggande 

om åtgärder på BDT-avloppet 
MNM0761/14 Tillstånd WC o BDT till minireningsverk 2014-04-23 
MNM0936/14 Tillstånd 2014-04-24 WC o BDT till markbädd 
MNM0961/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM0962/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM0962/13 Beslut 2014-03-06 att meddela utsläppsförbud 
MNM0964/14 Tillstånd WC o BDT till minireningsverk 2014-04-23 
MNM0967/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM0967/13 Beslut 2014-03-06 att meddela utsläppsförbud 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM0968/13 Tillsynsavgift 2 x 827 kr 
MNM0968/13 Beslut 2014-03-06 att meddela utsläppsförbud 
MNM0976/12 Beslut angående ändring av anmälan 
MNM1293/10 Beslut 2014-04-16 om att avvisa ansökan då kompletteringar inte 

kommit in 
MNM1733/13 Beslut 2014-02-03 om att vidta försiktighetsåtgärder 
MNM1747/13 Tillstånd 2014-03-10 WC + BDt till infiltration IN-Drän Plus 
MNM1755/13 Föreläggande om åtgärder 2014-03-03 
MNM1874/13 Tillstånd WC o BDT till markbädd 2014-04-09 
MNM1922/13 Tillstånd WC o BDT till markbädd med kemfällning 2014-03-05 
MNM2246/13 Tillstånd WC o BDT till markbädd med fosforfällning 2014-03-05 
MNM2285/13 Tillstånd 2014-02-03 för WC o BDT till förstärkt infiltration 
MNM2504/11 Beslut om att lämna in uppgifter 
MNM1582/13 Beslut om avgift 
MNM0513/13 Föreläggande 2014-04-15 om byte av uppvärmningskälla för 

byggnaderna på fastigheten 
MNM0707/14 Beslut om upphävande av beslut om årsrapport till miljönämnden 
MNM0240/13 Beslut om miljöskyddsåtgärder 
MNM0757/14 Föreläggande om miljöskyddsåtgärder 
MNM1115/13 Beslut på anmälan om mellanlagring 2014 
MNM0172/14 Beslut om tillsynstid 2014-02-26 
MNM0174/14 Beslut om tillsynstid 2014-02-26 
MNM0534/14 Beslut om avgift 2014-04-08 
MNM1835/13 Beslut om avgift 2014-02-21 
MNM1837/13 Beslut om avgift 2014-02-21 
MNM0677/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-03-18 
MNM0782/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-03-25 
MNM0006/14 Beslut om vidaredelegation till Pär Karlsson 
MNM0006/14 Beslut om vidaredelegation till Chatarina Lindqvist 
MNM0006/14 Beslut om vidaredelegation till Maria Eriksson 
MNM0006/14 Beslut om vidaredelegation till Kristina Bergman 
MNM0006/14 Beslut om vidaredelegation till Hanna Lundin 
MNM0006/14 Beslut om vidaredelegation till Thomas Jågas 
MNM0006/14 Beslut om vidaredelegation till Peter Sjö 
MNM0006/14 Beslut om vidaredelegation till Hans Johansson 
MNM0006/14 Beslut om vidaredelegation till Jonas Eriksson 
MNM0006/14 Beslut om vidaredelegation till Annafia Öqvist 
MNM0006/14 Beslut om vidaredelegation till Niclas Sundstedt 
MNM0006/14 Beslut om vidaredelegation till Ann-Catrin Gustavsson 
MNM0006/14 Beslut om vidaredelegation till Kristin Andersson 
MNM0006/14 Beslut om vidaredelegation till Anna-Karin Olsson 
MNM0006/14 Beslut om vidaredelegation till Joanna Björkman 
MNM0006/14 Beslut om vidaredelegation till Gustaf Gagge Lif 
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2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM0006/14 Beslut om vidaredelegation till Magdalena Lindblom 
MNM0023/14 Tillsvidareanställning 100% Mattias Orregård fr o m 2014-02-01 
MNM0079/14 Tillstånd WC o BDT till markbädd 2014-03-04 
MNM0138/14 Beslut förlängt slamtömningsintervall 
MNM0140/14 Beslut om förlängt slamtömningsintervall 
MNM0155/14 Beslut om att erbjuda tvål till duschning samt installera utrustning 

för handtorkning 2014-02-28 
MNM0171/14 Beslut förlängt slamtömningsintervall 2014-02-12 
MNM0444/14 Omhändertagande av varor med saluförbud 
MNM0444/14 Förbud att sälja produkterna STAK, M-STAK, CUTS, PAK samt 

Stacker 2 XPLC 
MNM0526/14 Yttrande till Generalläkaren, principer för sanering och 

massbalansering tillstyrks 
MNM0656/14 Tillstånd 2014-04-04 för WC o BDT till minireningsverk 
MNM0733/14 AVTAL - Direktupphandling för kampanj Smycken i 

detaljhandeln samt livsmedelsinspektörernas nyhetsbrev 
MNM0733/14 TILLDELNINGSBESLUT - Direktupphandling för kampanj 

Smycken i detaljhandeln samt livsmedelsinspektörernas 
nyhetsbrev 

MNM0804/14 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM0981/14 Beslut om skyddsjakt 
MNM1045/13 Nytt tillstånd 2014-03-05 för markbädd utan tätskikt med 

efterföljande infiltration samt återkallande av tillstånd givet 2013-
08-12 för tät markbädd med efterföljande infiltration 

MNM1652/12 Föreläggande om efterbehandlingsåtgärder i sandtäkt 2014-02-06 
MNM1697/13 Beslut om om att inkomma med åtgärdsplan 
MNM1706/13 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM1720/10 Beslut om att upphäva beslut om förbud att släppa ut 

avloppsvatten 
MNM1841/13 Tillstånd 2014-02-06 för WC o BDT till minireningsverk 
MNM1845/13 Beslut om att inkomma med åtgärdsplan 
MNM1847/13 Beslut om att lämna in uppgifter om egenkontroll 2014-02-06 
MNM1856/13 Avgiftsbeslut 
MNM1860/13 Avgiftsbeslut 
MNM1861/13 Avgiftsbeslut 
MNM1901/09 Beslut om förlängd tid för MIFO fas-2 undersökningar 
MNM1910/13 Tillstånd WC o BDT till markbädd med kemfällning 2014-02-19 
MNM2024/13 Tillsynsavgift 
MNM2089/13 Beslut om avgift 
MNM2117/13 Tillsynsavgift 
MNM2291/13 Beslut om förnyat tillstånd WC o BDT till markbädd 2014-02-07 
MNM0132/14 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM0139/14 Beslut om tilldelad kontrolltid och inplacering i riskklass 
MNM0177/14 Beslut om avgift för extra kontroll 
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2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM0193/14 Beslut om tilldelad kontrolltid och placering i riskklass 
MNM0447/14 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM0486/14 Beslut omavgift för extra kontroll 
MNM0493/14 Föreläggande att lämna in åtgärdsplan för underhåll av köket i 

Gjuthuset på fastigheten Falun 9:2 
MNM0589/14 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM0591/14 Tilldelning av kontrolltid och inplacering i riskklass 
MNM0593/14 Tilldelning av kontrolltid och inplacering i risklass 
MNM0617/14 Föreläggande om att lämna in underhållsplan för 

ventilationssystem och fettavskiljare 
MNM0635/14 Beslut om tilldelad kontrolltid och inplacering i riskklass 
MNM0803/14 Beslut om tilldelad årlig kontrolltid och placering i riskklass 
MNM0950/14 Beslut om tilldelad kontrolltid och placering i riskklass 
MNM0984/12 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM2128/13 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM2150/13 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM0041/13 Klagomålet lämnas utan åtgärd 
MNM1155/13 Information om beslut, delgivning 
MNM0047/14 Beslut 2014-03-21 om avbrytande av upphandling och beslut om 

ny upphandling utan föregående annonsering 
MNM0201/14 Föreläggande om energikartläggning 
MNM0512/13 Beslut 2014-03-24 om tillsynsavgift timtaxa 
MNM0947/14 Reviderat beslut 2014-04-29 
MNM0947/14 Beslut 2014-04-16 angående anmälan 
MNM2226/13 Yttrande 2014-04-11 över om ansökan behöver kompletteras 
MNM0759/13 Yttrande till BN bygglov avstyrks 
MNM2240/13 Yttrande till BN marklov tillstyrk till viss del 
MNM0444/14 Mottagningskvitto 
MNM0461/14 Mottagningskvitto 
MNM0475/14 Föreläggande att lämna in åtgärdsplan för underhåll 
MNM0654/14 Tilldelning kontrolltid 
MNM0655/14 Tilldelad kontrolltid 
MNM0783/14 Avgift för livsmedelskontroll 
MNM0784/14 Avgift för livsmedelskontroll 
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2014-05-21 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 37 Kurser 

 

Beslut 
 
 Inga kurser finns att rapportera. 
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Sammanträdesdatum 

2014-05-21 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 38 Anmälningsärende  

 

Beslut 
 
 Miljönämnden har tagit del av följande anmälningsärenden 
  
Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott  
2014-04-16 § 65 Information angående personalförmån. 
 
Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-
16 § 64 Uppdrag inför ny förvaltningsstruktur. 
 
Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelen 2014-04-01 § 93 
Avvikelsehantering och förbättringsarbete. 
 
Sammanträdesprotokoll från kommunala handikapprådet 2014-03-12 
 
Sammanträdesprotokoll från kommunala handikapprådet arbetsutskott 
2014-03-12 
 
Minnesanteckningar Stadsbyggnadsberedningen 2014-02-07 med bilaga 
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Sammanträdesdatum 

2014-05-21 
    
 

Justerandes signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 39 Utflykt till Kyrkbytjärn 

 

Miljönämnden ägnade eftermiddagen åt studiebesök vid Kyrkbytjärn för 
visning av det nya omlöpet för fiskar. 
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