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Beslutade ärenden 
 
§ 47 Kompetensförsörjningsplan för livsmedelskontroll 2013-2016 

MNM1159/13 
 
§ 48 Beslut om gemensamt omhändertagande av avloppsvatten i Hillersboda 

MNM0105/13 
 
§ 49 Uppföljning av verksamhetsplan och budget första tertialen 

MNM0008/13 
 
§ 50 Vägledande diskussion:  

Angående Lugnet (Ishall) 
MNM1074/12 
 

§ 51 Vägledande diskussion: 
Inför yttrande till byggnadsnämnden om nybyggnation av stall i Skuggarvet 
MNM0759/13 

 Omedelbart justerat 
 
§ 52 Information 
  
§ 53 Delegationsärenden 

MNM0007/10 
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§ 47 Kompetensförsörjningsplan för livsmedelskontroll  
2013-2016 

MNM1159/13 

 

Beslut 

Miljönämnden fastställer Rutin för kompetensförsörjning inom 
livsmedelskontrollen för Falu kommun daterad 2013-06-19.  

Sammanfattning 

Vid länsstyrelsens revision av kommunens livsmedelskontroll 
uppmärksammades som en brist att nämnden saknade rutin för hur 
kompetensförsörjningen inom livsmedelskontrollen ska ske. Miljöförvaltningen 
har utarbetat ett förslag daterat 2013-05-29. På mötet kompletterades förslaget 
och daterades enligt mötets datum.  
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§ 48 Beslut om gemensamt omhändertagande av 
avloppsvatten i Hillersboda 

MNM0105/13 

 

Beslut 

Miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att 

1. Ta ansvar för VA-situationen i Hillersboda enligt 6 § i lagen om 
allmänna vattentjänster.  

2. Hillersboda tas med i kommunens pågående arbete med VA-planering.   

Sammanfattning 

Miljöförvaltningen har påbörjat tillsyn av de enskilda avloppen i Hillersboda. 
Arbetet har börjat med att fastighetsägarna i en enkät (avloppsdeklaration) fått 
lämna uppgifter om sina vatten- och avloppsanläggningar. Antal fastigheter 
som tillsynas i Hillersboda är ca 76 varav alla utom 12 bedöms ligga samlade. 
De inlämnade avloppsdeklarationerna visar på stort behov av åtgärder på 
avloppen. 

I lagen om allmänna vattentjänster 6 § formuleras kravet på kommunens 
skyldighet att ordna vattentjänster ”om det med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i 
ett större sammanhang”. Enligt praxis tolkas ”större sammanhang” som att en 
allmän VA-anläggning ska ordnas när ca 20 fastigheter eller fler inom ett 
sammanhängande område har behov av VA-tjänster. Hillersboda bedöms 
uppfylla de förutsättningar som finns i vattentjänstlagen och kommunen 
behöver därför ta sitt ansvar enligt 6 §. Miljöförvaltningen gör därför 
bedömningen att inte gå vidare med miljönämndens tillsyn för att ställa krav på 
åtgärder på avloppen på respektive fastighet. 

Bakgrund 

Tillsynen av de enskilda avloppen i Hillersboda har påbörjats enligt 2013 års 
verksamhetsplan och i enlighet med skede 1 i VA-arbetsmetoden ”Från 
avloppsproblem till fungerande lösningar”, se bilaga 4. VA-arbetsmetoden är 
förvaltningsövergripande och antogs av kommunfullmäktige 2004-06-10 § 113. 
Det område som omfattas av tillsynen framgår av kartorna i bilaga 1 och 2. 

Vid tillsynen i Hillersboda användes i ett första steg brevinspektion som metod. 
En avloppsdeklaration skickades ut, se bilaga 3, som respektive fastighetsägare 
skulle fylla i och skicka tillbaka till miljöförvaltningen.  
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De inkomna avloppsdeklarationerna visar att 1/3 av avloppen direkt skulle 
kunna föreläggas om utsläppsförbud utan att ytterligare tillsyn/inspektion 
behöver göras. Många av de övriga har uppgett att de inte vet typ av 
avloppsanläggning vilket antyder att de är gamla.  

Informationsbrev skickades till berörda fastighetsägare där de ombads besvara 
frågan om de föredrar allmänt VA eller att lösa sina avlopp själva. De som 
bedömdes vara berörda var 64 fastigheter som ligger inom den samlade 
bebyggelsen i Hillersboda, se bilaga 2. Brevet har besvarats av 49 
fastighetsägare. Sammanställning av svaren visar att 29 föredrar allmänt VA. 
En del med kommentar om att kostnaden dock är avgörande och ett par 
önskemål om ersättning för nyligen åtgärdade avlopp. 

Hillersbodabäcken som ligger i området är näringsbelastad och utpekad i 
vattenförvaltningsarbetet. Bäcken bedöms ha måttlig ekologisk status och 
enligt länsstyrelsens beräkningsmodell är de största källorna läckage från odlad 
mark och enskilda avlopp. Vattenförvaltningsarbetets mål är att alla ytvatten 
ska uppnå god ekologisk status till utgången av 2021. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

I lagen om allmänna vattentjänster (Lag 2006:412) formuleras i 6 § kravet på 
kommunens skyldighet att ordna vattentjänster ”om det med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp 
i ett större sammanhang”. Enligt praxis tolkas ”större sammanhang” som att en 
allmän VA-anläggning ska ordnas när ca 20 fastigheter eller fler inom ett 
sammanhängande område har behov av VA-tjänster.  

Antal fastigheter som tillsynas i Hillersboda är ca 76 varav alla utom 12 
bedöms ligga samlade, se bilaga 2. De inlämnade avloppsdeklarationerna visar 
på stort behov av åtgärder på avloppen. 

I de nya förelägganden som länsstyrelsen riktar mot kommunen (nu senast 
kommuniceras ett förslag avseende Svartskär/Lisselbo) – kan man ana att 
kraven mot kommunen skärpts och att risken därmed finns att Hillersboda kan 
hamna i samma läge som Svartskär/Lisselbo om någon väljer att gå till 
länsstyrelsen. 

Mot bakgrund av ovanstående gör miljöförvaltningen med stöd av 
miljönämndens vägledande diskussion 2013-05-13 bedömningen att: 

• med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, behöver 
avlopp ordnas i ett större sammanhang  

• kommunen behöver därför ta sitt ansvar enligt 6 § lagen om allmänna 
vattentjänster  

• inte gå vidare med miljönämndens tillsyn för att ställa krav på åtgärder 
på avloppen på respektive fastighet 

• Hillersboda tas med i kommunens pågående arbete med VA-planering  



 6 (13) 
 

Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 

2013-06-19 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Var och en av de berörda fastigheterna i Hillersboda kommer att få en 
tillsynsrapport. Av den kommer att framgå miljönämndens ställningstagande 
gällande avloppsfrågan i Hillersboda. 

Bilagor 

1. Översiktskarta  

2. Karta över Hillersboda 

3. Avloppsdeklaration 

4. Utdrag ur arbetsmetoden ”Från VA-problem till fungerande lösningar” 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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§ 49 Uppföljning av verksamhetsplan och budget första   
                    tertialen 

MNM0008/13 

 

Beslut 

Miljönämnden reviderar verksamhetsplanen för 2013 på sådant sätt att följande 
mål tas bort: 

1. Att utreda förutsättningarna och verka för utökade mätningar under 
2013 av kvävedioxid i ett gaturum och ovan tak. (Tillhör aktiviteten 
Luftundersökningar – strategiskt arbete). 

2. Att restaurera Vallasån och Vålsjöbäcken enligt förslag från Anders 
Bruks. (Tillhör och utgör huvuddelen av aktiviteten Restaurering av 
vattendrag). 

Sammanfattning 

Miljönämnden prognostiserar ett överskott på 62 tkr. Verksamhetsplanen 
genomförs i stort sett enligt vad som planerats. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

Miljönämndens samlade verksamhetsplan antogs vid decembersammanträdet 
2012. Den kompletta planen finns därför under Digitala nämnden för det 
sammanträdet. Uppföljning sker 3 gånger per år, den första efter 1a tertialen.  

Vid uppföljningen kan konstateras att genomförandet fortlöper i stort som 
planerat. Det finns 2 aktiviteter där revideringar behöver göras: 

1. Luftundersökningar - strategiskt arbete (utveckling, samverkan, 
kvalitetssäkring, rapportering mm) 

Ett av målen under denna aktivitet är: 

Att utreda förutsättningarna och verka för utökade mätningar under 2013 av 
kvävedioxid i ett gaturum och ovan tak. 

Eftersom byggandet av resecentrum påbörjas kommer trafiken att styras om i 
centrum varför det inte finns förutsättningar för att göra mätningarna som 
planerat. Det målet föreslås därför tas bort från verksamhetsplanen. 

2. Restaurering av vattendrag: 

Målet för denna aktivitet är: 

Att restaurera Vallasån och Vålsjöbäcken enligt förslag från Anders Bruks. 
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En förutsättning för att kunna genomföra aktiviteten var att nämnden skulle 
erhålla bidrag från länsstyrelsen. Det har nu visat sig att sådana bidrag inte kan 
erhållas under 2013 varför aktiviteten inte kan genomföras och aktiviteten och 
målet föreslås därför tas bort. 

Den ekonomiska uppföljningen ger underlag för en prognos som visar att 
nämnden gör ett överskott på 62 tkr.  
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§ 50 Vägledande diskussion angående Lugnet (Ishall) 

MNM1074/12 

 

Beslut 

Miljönämnden beslutar: 

Med anledning av att förutsättningarna för en ombyggd ishall har ändrats 
uppmanar miljönämnden förvaltningen att snarast påbörja aktiviteten 
”Tillsyn Lugnetområdets anläggningar”. Tillsynen bör då börja med 
ishallen.  

Sammanfattning 

Miljönämnden beslutade 2013-03-13, § 23, angående energikrav för att driva 
verksamheten vid Lugnets ishall. Nämnden meddelade där trafik- och 
fritidsnämnden att man förutsatte att ishallen kommer att byggas på sådant sätt 
att ishallens verkliga energianvändning inte överstiger redovisad total mängd 
köpt energi. Det har nu kommit till nämndens kännedom att det kommer att bli 
en ombyggnation av ishallen, inte att man avser att bygga en ny. Miljönämnden 
väcker därför frågan om hur tillsynen av ishallen ska gå vidare.  
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§ 52 Information 

  

 

Beslut 

Miljönämnden får information om: 
 

Aktuell verksamhetsrapport 

- miljösamverkan Dalarna 

- diskussion parlamentariska organisationen  

Personalläget 

Ekonomisk uppföljning 

Kurser och konferenser 

--- 

Miljönämnden har tagit del av informationen. 
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§ 53 Delegationsärenden 

MNM0007/10 

 

Beslut 

Miljönämnden lägger redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna. 

  
MNM0988/13 Yttrande 2013-05-08 
MNM0771/13 Beslut om MSA 2013-05-15 
MNM0770/13 Beslut om MSA 2013-05-15 
MNM1043/13 Föreläggande 2013-05-17 om försiktighetsåtgärder 
MNM0725/13 Beslut 2013-04-19 angående anmälan om bekämpning 
MNM0981/13 Beslut 2013-05-02 angående anmälan 
MNM0592/11 Beslut om tillsynsavgift 2013-04-04 
MNM0235/13 Beslut om avgift 
MNM0155/13 Beslut om tillsynsavgift 
MNM0241/13 Beslut om avgift 
MNM0156/13 Föreläggande att inkomma med åtgärdsplan och uppgifter 
MNM0592/13 Yttrande till BN förhandsbesked avstyrks 
MNM0100/13 Yttrande till BN tillstyrker nybyggnation av enbostadshus mm 

Staberg 1:24 
MNM0062/13 Yttrande till BN tilsstyrker strandskyddsdispens 
MNM0999/13 yttrande till BN strandskyddsdispens tillstyrks 
MNM0613/13 Yttrande till BN 2013-05-16 tillstyrker förhandsbesked 
MNM0999/13 Yttrande till BN 2013-05-16 tillstyrker bygglov 
MNM1044/13 Yttrande till BN strandskyddsdispens avstyrks 
MNM0976/12 Beslut om ändring av anmälan 
MNM0349/13 Yttrande till SBK inga synpunkter 
MNM0749/13 Yttrande ang DP för Munken 1 
MNM0548/13 Beslut om åtgärder i förorenat område, Stig Abrahamsson 
MNM0548/13 Beslut om åtgärder i förorenat område, Handelsbolaget CC Plast o 

Maskin 
MNM1002/13 Beslut om miljöskyddsåtgärder 
MNM0889/13 Beslut 2013-04-19 om slamtömning vart annat år 
MNM0948/13 Beslut 2013-04-22 om slamtömning vart annat år 
MNM1015/13 Svar på anmälan samt beslut om avgift 
MNM0132/13 Beslut MSA 5000 kr 
MNM0109/13 Beslut MSA 1000 kr 
MNM1488/12 Beslut MSA 1000 kr 
MNM1089/12 Beslut MSA 1000 kr 
MNM0107/13 Beslut MSA 5000 kr 
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MNM1484/12 

 
Beslut MSA 1000 kr 

MNM1450/12 Beslut MSA 1000 kr 
MNM1448/12 Beslut MSA 1000 kr 
MNM0108/13 Beslut MSA 5000 kr 
MNM0071/13 Beslut MSA 1000 kr 
MNM1413/12 Beslut MSA 1000 
MNM0136/13 Beslut MSA 1000 kr 
MNM0983/13 Förbud att kyla ned värmebehandlad mat 
MNM0983/13 Upphävande av förbud 
MNM2575/11 Föreläggande om åtgärd 
MNM0269/13 Beslut 2013-05-02 om tillsynsavgift 
MNM0492/13 Beslut 2013-04-23 om tillsynsavgift 
MNM0516/13 Beslut 2013-05-02 om tillsynsavgift 
MNM0518/13 Beslut 2013-05-02 om tillsynsavgift 
MNM0514/13 Beslut 2013-05-02 om tillsynsavgift 
MNM1039/13 Föreläggande 2013-05-03 att lämna information om oljecistern 
MNM0439/12 Beslut om avgift 2013-04-18 
MNM0496/12 Beslut om avgift Björsbo gård 1 och 3 2013-04-24 
MNM0316/13 Beslut om avgift 2013-05-08 
MNM0334/13 Beslut om avgift 2013-05-08 
MNM0331/13 Beslut om avgift 2013-05-08 
MNM0635/12 Förbud att släppa ut avloppsvatten efter 30 juni 2015 
MNM0635/12 Beslut om avgift 2013-05-13 
MNM0331/13 Beslut om avgift 2013-05-14 tillsyn avlopp 
MNM0344/13 Beslut om förbud avlopp 2013-05-27 
MNM0344/13 Beslut om avgift tillsyn avlopp 2013-05-27 
MNM0333/13 Beslut om avgift tillsyn avlopp 2013-05-27 
MNM1809/12 Tillstånd 2013-04-04 WC + BDT till förstärkt infiltration 
MNM0614/13 Beslut 2013-04-05 gällande anmälan om ändrad belastning till 

befintligt avlopp 
MNM0790/13 Tillstånd 2013-04-19 för WC+BDT till förstärkt infiltration 
MNM0952/13 Tillstånd 2013-04-25 för WC + BDt till förstärkt infiltration 
MNM0718/13 Tillstånd 2013-05-17 för Uponor Clean Easy med infiltration 
MNM1026/13 Tillstånd 2013-05-22 för WC och BDT till förstärkt grund 

infiltration 
MNM0209/13 Beslut om tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-

avlopp på Åkern 4:9 2013-03-28 
MNM0598/13 Tillstånd 2013-04-17 för WC o BDT till markbädd 
MNM0210/13 Beslut om tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-

avlopp på Lövänget 14:3 
MNM0740/12 Beslut om avgift för tillsyn 2013-04-23 och mottagningskvitto 
MNM0738/12 Beslut om avgift 2013-02-27 
MNM0695/13 Tillstånd 2013-05-15 för WC o BDT till minireningsverk 
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MNM1005/13 

 
Tillstånd 2013-05-16 för kemfällning och InDrän Biobädd 5ce 

MNM0745/12 Beslut om avgift 2013-05-24 
MNM0544/13 Tillstånd 2013-04-11 för WC till sluten tank o BDT till bio-box 
MNM0887/13 Tillstånd 2013-04-26 för WC till sluten tank o BDT till Uponor 

Easy 
MNM1651/12 Beslut om förelägande om att inkomma med uppgifter 2013-04-16 
MNM1648/12 Beslut om föreläggande att inkomma med uppgifter 2013-04-16 
MNM1650/12 Beslut om förläggande inomhustemperatur 2013-04-25 
MNM0712/13 Beslut om att vidta åtgärd 
MNM1647/12 Föreläggande temperaturundersökningar 
MNM0605/13 Beslut om att kräva åtgärder angående ventilationen mm 
MNM1074/12 Beslut om avgift 
MNM1133/13 Yttrande 
MNM0999/12 Samrådsyttrande 2013-05-24 om planerad vindkraftpark 
MNM0750/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning Kallbäcken för 

framställning av vegetabilisk olja 
MNM0750/13 Mottagningskvitto skickat 
MNM0159/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM0722/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning Asien Take Away 

som gatukök 
MNM0273/13 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM0867/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM0787/13 Beslut om registrering för livsmedelsanläggning Pizzeria Chic 
MNM0787/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning som pizzeria 
MNM0984/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM0989/13 Beslut om tilldelning av kontrolltid 
MNM0998/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning Thunströms 

Köpmansgård som café 
MNM0571/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1681/12 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM0589/13 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM1036/13 Beslut om registrering för livsmedelsanläggning som café och 

musteri 
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§ 51 Vägledande diskussion: inför yttrande till  
              byggnadsnämnden om nybyggnation av stall i  
              Skuggarvet 

MNM0759/13 

 

Beslut 

1. Miljönämnden lämnar följande yttrande: 

Skuggarvet är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort som 
ett område med höga naturvärden. Värdena som ligger till grund för 
utpekandet är att det är en miljö som är viktig för många arter av både 
växter och djur samt att det är en vacker och värdefull landskapsbild. I 
bedömningen ligger även att området har stora sammantagna natur- och 
kulturmiljövärden. Enligt den fördjupade översiktsplanen bör områden med 
höga naturvärden undantas från exploatering.  

Den aktuella fastigheten ligger i sluttningen från Skuggarvet ned mot 
Gallsjön och centralt i det största sammanhängande området av 
odlingsmarker. Odlingslandskapet är i den här delen opåverkat av 
bebyggelse utöver äldre lador och det finns inte heller några vägar utöver 
enklare traktorvägar. 

Det ansökta stallet är förhållandevis stort (156 kvm) och för det kommer 
omfattande planeringsarbeten att behöva genomföras eftersom marken lutar 
kraftigt i området. Förmodligen blir det både schaktningar och fyllning för 
att lyckas få till en tillräckligt plan och byggbar yta. Till det kommer även 
biytor som behövs runt stallet för uppställning av bilar och utrymme för 
gödselhantering. En ny väg kommer även att anläggas.  

Med tanke på marklutningen och att grundvattnet ofta är ytligt i området 
kommer det att behövas en ordentlig vägkropp och diken. Miljönämndens 
bedömning är att en etablering av ett stall här innebär en betydande 
påverkan genom att mark ianspråktas och att det även påverkar 
landskapsbilden.  

Hästhållning är onekligen positivt för det öppna landskapet men frågan är 
om det är ett tillräckligt starkt skäl till anläggningarnas ianspråktagande av 
det öppna landskapet och påverkan på landskapsbilden. 

Nämnden förutsätter att naturvärdena i det område som berörs av ansökan 
uppmärksammas och beaktas i bygglovprövningen. På vilket sätt 
stallbyggnaden och vägdragningen anpassas till det gamla odlingslandskapet 
har betydelse för om, och i vilken utsträckning, naturvärdena kan tas till 
vara. 
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2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.  

Sänds till 

Byggnadsnämnden 
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