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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 85 Anmälan om ändring, uppförande av ett sjätte 
vindkraftverk Tavelberget, Gårdvik 1:6 

  
MNM1160/13 

Beslut 

 
Dalavind AB ska vid uppförande och drift av vindkraftverket vidta 
följande åtgärder och iaktta följande begränsningar för att förebygga och 
motverka olägenheter för människors hälsa och miljön: 

1. Verksamheten ska bedrivas enligt anmälningshandlingarna, om 
inget annat sägs nedan.  

2. Buller från vindkraftverket ska begränsas så att den 
sammanlagda ljudnivån utomhus vid bostäder från hela 
vindkraftparken på Tavelberget inte överstiger 40 dBA som 
ekvivalentvärde.  

3. Maximal belastning av rörliga skuggor från vindkraftverket ska 
begränsas så att den sammanlagda skuggbildningen från hela 
vindkraftparken inte överstiger 8 timmar per år. Kravet gäller vid 
befintliga uteplatser vid bostadshus eller, om sådana saknas, ett 
område om 25 m2 i anslutning till bostadshus. 

4. Hinderbelysningen ska utformas så att den ger minsta möjliga 
störning för omgivningen. 

5. Befintlig väg, med nödvändiga förstärkningar, ska användas som 
tillfartsväg. Om ny sträckning är nödvändig ska den utformas i 
samråd med miljönämnden. 

6. Kabeldragning ska göras i anslutning till väg. Om ny dragning är 
nödvändig ska den utformas i samråd med miljönämnden. 

7. Före driftsättning av verket ska varningsskyltar sättas upp kring 
verket som varnar för iskast och nedfallande delar. 

8. Senast sex månader efter att anläggningsarbetena slutförts ska 
monterings-, uppställnings- och upplagsytor som inte behövs för 
driften återställas.  

Senast två månader innan driften av vindkraftverket slutligen upphör ska 
en återställningsplan lämnas in till tillsynsmyndigheten. Planen ska 
innehålla uppgifter om hur verket ska monteras ner och hur fundament 
och liknande kommer att anpassas till omgivande miljö. 

Beskrivning av ärendet 

Dalavind AB har till miljönämnden lämnat in en anmälan enligt 9 kap 6 § 
miljöbalken om miljöfarlig verksamhet rörande uppförande och drift av ett 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

vindkraftverk på Tavelberget, fastigheten Gårdvik 1:6. Vindkraftverket ska 
placeras öster om och i anslutning till befintlig vindkraftpark, idag 
bestående av fem verk. Vindkraftsverkets effekt blir troligen 2 MW enligt 
anmälan, och totalhöjden blir maximalt 150 m. Alltså likt de verk som redan 
är uppförda. Årlig produktion beräknas till 7 GWh/år. En befintlig väg kan 
användas ända fram till verkets placering, och behöver förstärkas de sista 
800 m. Verket kommer också att anslutas till befintligt elnät för 
Tavelbergets vindkraftpark, ny kabel förläggs via den väg som ska 
förstärkas och ansluts vid närmast befintliga verk. Anmälan innehåller 
kartor med lokalisering, uppgifter om naturförhållanden, kulturmiljö, 
landskapsbild (bl.a. genom fotomontage), friluftsliv och ljud- och 
skuggbildning m.m. 

Anmälan har kommunicerats genom kungörelse i de lokala dagstidningarna. 
Synpunkter har inkommit från länsstyrelsen, Ryssjöns samfällighetsförening 
och Svartnäsbygdens vildmarksförening.  

Länsstyrelsen har påpekat behovet av samråd med länsstyrelsens samhälls-
byggnadsenhet om kulturminnen.  

Ryssjöns samfällighetsförening yttrat sig om att utsikten redan störs av de 
befintliga verken, och även de befintliga verkens blinkande lampor. Vidare 
anger de bullerstörning och överskridna ljudvärden för boende i Gnupviken 
vid sjön Hyn, samt att flera vandrings- och skoterleder finns på Tavelberget. 
De anser att anmälan måste värderas utifrån att sex verk kommer att stå på 
Tavelberget, och ta hänsyn till alla verkens kumulativa effekter.  

Svartnäsbygdens vildmarksförening anser att vindkraftverket inte ska få 
uppföras på grund av bullerproblem och hälsorisker för närboende, före-
komster och observationer av örn och andra fåglar under de senaste två åren 
i området kring Hynsbacken och Berg-Annas berg. Svartnäs vildmarksför-
ening anger också nya naturreservat och hänvisar till bedömningar i annat 
vindkraftsärende (115 verk kring Svartnäs) att hela Svartnäsområdet är 
olämpligt för vindkraft.  

Dalavind AB har låtit göra en kulturmiljöinventering och i övrigt bemött 
inkomna yttranden. Inventeringen har genomförts av Dalarnas museum i 
området för etableringen av vindkraftverket. Dalavind anser att vindkraft-
verken på Tavelberget kommer att vara väl samlade även efter utbyggnaden, 
och påverka horisonten i samma riktning som tidigare. Vad gäller ljudut-
bredning skriver Dalavind att Naturvårdsverkets gränsvärden inte kommer 
att överskridas och att man tagit hänsyn till kumulativa effekter. För lågfre-
kvent ljud hänvisar Dalavind till naturvårdsverkets sammanställning av 
kunskapsläget samt till utredning som gjorts i annat ärende. När det gäller 
örnar så anger Dalavind att många observationer inte ligger i direkt anslut-
ning till Tavelberget, att det inte finns observationer om spelflygande örnar 
och att det inte finns något känt örnrevir eller boplats i området. Övriga 
fågelarter bedöms löpa små risker att kollidera och Dalavind anser att fågel-
livet kommer att påverkas mycket litet. Inget naturreservat eller 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Natura2000-område kommer att beröras av etableringen. Dalavind anser 
också att Svartnäsbygdens vildmarksförenings hänvisning till annat ärende 
om platsvalsregeln inte är tillämpbar på denna anmälan. 

Ärendet har beretts i samverkan med tjänstemän från stadsbyggnadskontoret 
och deras bygglovprövning. 

 

Skälen för beslutet 

Etablering av vindkraft är i linje med riksdagens planeringsram om en ut-
byggnad av vindkraften till en produktion av 30 TWh år 2020. Verket ligger 
inom kommunens utpekade intresseområden för vindbruk men inte inom 
område av riksintresse.  

För en verksamhet ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till 
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för männi-
skors hälsa och miljön (2 kap 6 § miljöbalken). Miljönämnden anser att 
platsen är lämplig för tänkt etablering. Det finns inga större naturvärden på 
platsen, omgivande bostads-/fritidshus finns på relativt långt avstånd och 
närområdet är redan idag ianspråktaget för vindkraft. Även det faktum att 
redan finns väg fram till etableringsområdet och att det går att ansluta verket 
till befintlig parks elanslutning bidrar till bedömningen av lämplig plats. 
Hänvisningen till Naturvårdsverkets yttrande i målet om ansökan om 
tillstånd till 115 verk kring Svartnäs är inte direkt tillämpbart på detta 
ärende, eftersom uppförande av ett vindkraftverk i anslutning till befintliga 
på Tavelberget inte på samma sätt har påverkan på landskapet och 
naturmiljön som 115 verk har.  

Verket kommer att synas från flera platser i landskapet, bland annat från 
Ryssjön där samfällighetsföreningen anser sig störda redan idag. Det nya 
verket kommer att vara placerat inom parkens utbredning från Ryssjöns 
synhåll, vilket gör att miljönämnden bedömer att påverkan och störningen 
inte förändras speciellt mycket från Ryssjön. Avståndet är också 
förhållandevis långt, ca 5,5 km. Sammantaget bedömer miljönämnden att 
det är en störning som inte är en olägenhet i miljöbalkens mening och 
således något som medlemmarna i samfällighetsföreningen får acceptera. 
Även för de flesta övriga platser i landskapet där verken syns så kommer det 
nya verket att betraktas som en del av befintlig park, vilket gör att 
miljönämnden anser att påverkan på landskapsbilden inte blir så mycket 
större än vad den redan är. 

Dalavind har visat med beräkningar i anmälningshandlingarna att riktvärden 
för ljud och skuggor som blivit praxis i andra vindkraftsärenden (40 dBA 
och 8 timmars förväntad skuggtid/år) kan klaras vid närmaste bostäder. 
Miljönämnden anser att sökande har visat hur ljudutbredningen och 
skuggutbredningen förväntas bli för sex vindkraftverk på Tavelberget. Sam-
mantaget visar beräkningarna att inget ytterligare bostadshus kommer att 
ligga inom ljudnivåer över 35 dBA än de som redan finns idag vid Giller-
bergets fäbodar, och inget över 40 dBA. Vad gäller de i yttrandena upptagna 
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Utdragsbestyrkande: 

husen vid Gnupviken så kommer inget av dessa att påverkas av bullernivåer 
över 35 dBA från Tavelberget med 6 verk (31,9 dBA som högst enligt 
beräkningen). Miljönämnden bedömer med dessa beräkningar som underlag 
att problem med lågfrekvent ljud inte bör vara ett problem. Det kan 
konstateras att ägarna till fastigheterna vid Gnupviken inte har inkommit 
med yttrande eller klagomål om varken anmälan om ett sjätte verk eller om 
befintliga verk.  

När det gäller observationer av örn så anser miljönämnden att det inte finns 
belägg för att någon boplats för kungsörn finns inom området i dags-läget, 
eller att området kring Tavelberget i övrigt skulle vara ett viktigt födo-
söksområde eller flygstråk för örn eller andra rovfåglar. Svartnäs vildmarks-
förenings uppgift om troligt revir runt Hynsbacken och Berg-Annas berg är 
inte skäl nog att förbjuda uppförandet, eftersom det inte finns tillräckliga 
indikationer på det, och föreningen har inte motiverat varför det är troligt. 
Områdena ligger dessutom längre ifrån verken än 2 km som i rättsfall 
ansetts som ett godtagbart minsta avstånd till kungsörnsbon. 

Vandringsleden i närheten av planerat verk kommer inte att påverkas av 
byggnationen, området kommer heller inte att inhägnas. Dock behövs skylt-
ning med varning för iskast och nedfallande delar göras även kring det nya 
verket. 

Alla som avser bedriva en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, 
hindra och motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön (2 kap. 3 § miljöbalken). En tillsyns-
myndighet får meddela de förelägganden som behövs för att denna balk 
samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av 
balken ska efterlevas (26 kap 9 § miljöbalken). Miljönämnden bedömer att 
behov finns att förelägga företaget så att balken ska efterlevas. Krav som 
ställs gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att genomföra dem 
(2 kap. 7 § miljöbalken). Miljönämnden bedömer att kraven är nödvändiga 
och skäliga.  

Verket kommer efter uppförandet att ses av miljönämnden som en del av 
hela vindkraftsparken på Tavelberget. Krav på ljudnivå och skuggbild-ning 
ställs därför så att gränsvärdena ska hållas för hela vindkraftsparken som en 
enhet. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
2 kap. 3, 6 och 7 §§ miljöbalken 
26 kap. 9 § miljöbalken 
 

 

Sänds till  

Dalavind AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Ove Brodin (Ryssjöns samfällighetsförening) RMB 

Svartnäs Vildmarksförening  

Beslutet kungöres i dagstidningar. 

 

Kopia till: 

Länsstyrelsen Dalarna 

 

dbl01
Rektangel
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 86 Yttrande över Detaljplaneprogram för bostäder mellan 
Herrhagen och Björklunden  

  
MNM2014/13 

Beslut 

 

Miljönämnden tillstyrker förslaget under förutsättning att följande synpunkter beaktas: 

1. Mark inom detaljplaneprogramområdet som inte kommer att bebyggas och övriga 
delar av fastigheterna Lövberget 1:3 samt Lövberget 1:4 som ligger utanför 
programområdet ska avsättas som tätortsnära mark för rekreation (Mt). Vid antagandet 
av detaljplaneprogrammet bör stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra 
förändringen i markförvaltningen och föra över Lövberget 1:3 samt Lövberget 1:4 från 
markreserv (Mo) till tätortsnära mark för rekreation (Mt). 

2. Våtmarken ska bevaras och det måste säkerställas att den inte dräneras när området 
bebyggs. 

3. En dag- och grundvattenutredning behöver tas fram i samband med fortsatt 
planläggning för bostäder kan ske. 

4. Det är viktigt att det gröna förbindelsestråket genom området blir väl tilltaget och inte 
bara omfattar den gata där kraftledningen är nedgrävd. Grönstrukturens funktion som 
förbindelseled måste bibehållas och den måste vara så bred att den uppfattas som ett 
grönstråk med samma karaktär som omgivande naturmark.  

   
Miljönämnden vill framhålla att det är positivt att utbyggnaden av området underlättar 
möjligheten att VA-sanera området Björklunden med allmänt VA.  
 
Miljönämnden anser att det finns ett stort behov av en ny fördjupad översiktsplan för Falu 
tätort där avvägningar har gjorts mellan olika intressen och att kommunstyrelsen bör ta 
initiativ till att arbetet med en sådan påbörjas när den nya översiktsplanen är klar. 

Beslutet förklaras omedelbart justerat. 
 

Sammanfattning 

Det finns behov av att skapa fler kommunala småhustomter i Falu tätort. Falu kommun äger 
mark väster och norr om Herrhagsvägen. 
Kommunstyrelseförvaltningen/stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att utreda om 
området mellan Herrhagsvägen och Björklunden kan vara ett lämpligt område för bostäder. 
Inom planprogrammet beräknas totalt rymmas ett femtiotal villatomter. 

Det finns inte stöd för bostadsbyggande i detta område i den fördjupade översiktsplanen för 
Falu tätort. För att reda ut principerna för hur området kan utvecklas och vilka delar som ska 
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bebyggas respektive sparas för annan markanvändning genomförs ett programskede. I 
programmet formuleras de stora dragen för utbyggnad och lämplig utformning av området. 

 

Samtidigt som programarbetet genomförs påbörjas arbetet med ett förslag till detaljplan för ett 
första småhusområde (16 villatomter + en tomt för flerbostadshus) i den västra delen av 
programområdet.  

Miljönämnden har fått förslaget på detaljplaneprogram för bostäder i området mellan 
Herrhagsvägen och Björklunden på remiss för yttrande. Miljönämndens ledamöter har, 
tillsammans med tjänstemän från miljöförvaltningen, besökt delar av området och lämnat 
synpunkter som framförs i detta yttrande. 

 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

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. 

Förvaltningen ser att det finns vissa fördelar med föreslaget 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.  
Miljöförvaltningens samlade bedömning är att områdets lokalisering ur ett 
hållbarhetsperspektiv överväger de inskränkningar som ianspråktagandet av 
naturmark innebär under förutsättning att mark för rekreation, friluftsliv och 
pedagogisk verksamhet kan säkerställas. Hur ett säkerställande skulle kunna 
genomföras framgår av förvaltningens yttrande längre ned. 

 

 

Sänds till  

Kommunstyrelseförvaltningen/Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 87 Yttrande över detaljplan för småhus vid Herrhagsvägen, 
Lövberget 1:3 

  
MNM2014/13 

Beslut 

Miljönämnden lämnar följande synpunkter på förslaget till detaljplan: 
 

• Mark för friluftsliv, rekreation och pedagogisk verksamhet ska säkerställas 
i enlighet med miljönämndens yttrande över detaljplaneprogrammet. 

• Våtmarken får inte dräneras och därför ska det utredas hur våtmarken 
påverkas av exploateringar i närheten. Eventuellt kan några tomter behöva 
tas bort eller avståndet mellan våtmark och tomter ökas. 

• Det är viktigt att det gröna förbindelsestråket genom området blir väl tilltaget och inte 
bara omfattar den gata där kraftledningen är nedgrävd. Grönstrukturens funktion som 
förbindelseled måste bibehållas och den måste vara så bred att den uppfattas som ett 
grönstråk med samma karaktär som omgivande naturmark.  

• Redan nu bör det planläggas/planeras för utbyggnad av gång- och 
cykelväg till området enligt förslag till cykelplan. 

• I planhandlingarna ska det redovisas att högspänningsledning 
(angränsande till planen) och planerad transformatorstation norr i området 
inte innebär att angränsande tomter kommer att utsättas för 
elektromagnetiska fält över rekommendationer i kommande översiktsplan. 

 
Beslutet förklaras omedelbart justerat. 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har gett kommunstyrelseförvaltningen 
/stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda om området mellan Herrhagsvägen och 
Björklunden kan vara ett möjligt område för ytterligare bostäder. För att reda ut principerna 
för hur området kan utvecklas och vilka delar som ska bebyggas respektive sparas för annan 
markanvändning genomförs ett programskede inom detaljplaneringen. Inom planprogrammet 
beräknas totalt rymmas ett femtiotal villatomter. Yttrande över planprogrammet sker i annat 
ärende. 
 
Detta yttrande gäller förslag till detaljplan för småhus vid Herrhagsvägen. Det är ett första 
småhusområde (16 villatomter + en tomt för flerbostadshus) i den västra delen av 
programområdet.  
 
Miljönämnden har fått förslaget på remiss för yttrande. Miljönämndens ledamöter har, 
tillsammans med tjänstemän från miljöförvaltningen, besökt planområdet. Miljönämndens 
ledamöter har framfört synpunkter att beakta i detta yttrande. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-11 

    
 
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

I yttrandet över detaljplaneprogrammet för hela området gjorde miljöförvaltningen den 
samlade bedömningen att exploatering av programområdet är acceptabel under 
förutsättning att kommunen säkerställer områden för rekreation och pedagogisk 
verksamhet. Denna förutsättning gäller även för att tillstyrka detaljplanen. Utöver det så 
lämnar förvaltningen mer detaljerade synpunkter nedan. 

 

 

Sänds till  

Kommunstyrelseförvaltningen/Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-11 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 88 Förslag angående Falu kommuns yttranden till polisen 

  
MNM2171/13 

Beslut 

 
 Miljönämnden beslutar att 
 

1. Miljönämnden inte längre yttrar sig över remisser från polisen som handlar om 
nyttjande av offentlig plats (enl. ordningslagen). Föreslås att trafik- och 
fritidsnämnden hanterar dessa remisser. 

 
2. Föreslå att trafik- och fritidsnämnden samråder med miljöförvaltningen, och vid behov 

andra förvaltningar, på lämpligt sätt. 
 

3. Meddela polisen detta nya sätt att handlägga aktuella ärendena och meddela polisen att 
remisser endast ska ställas till Trafik- och fritidsnämnden, Falu kommun. 

 
4. Föreslå att trafik- och fritidsnämndens reglemente kompletteras med en punkt som 

särskilt anger att yttranden till polisen angående ärenden med koppling till 
ordningslagen ligger hos den nämnden. 

 
5.   Meddela polisen att kommunen inte längre önskar att få remisser i 

övriga ärenden med koppling till ordningslagen. Det kan dock vara 
av intresse att polisen för kännedom översänder sitt beslut i ärendet. 

Sammanfattning 

Polisen remitterar ärenden med koppling till ordningslagen till kommunen. 
Falu kommuns handläggning av dessa ärenden kan förbättras; både 
effektiviseras och kvalitetssäkras. Idag går det till så att polisen 
direktremitterar till en eller flera av dem utvalda instanser i kommunen. 
Dagens ordning är inte tillfredsställande; otydligt vem som svarar, oklart 
med ansvaret, dålig enhetlighet och relativt tidskrävande. 

Miljöförvaltningen lämnar förslag på ändrad handläggningsrutin. 
 

 

Sänds till  

Kommunstyrelsen/kommunjuristerna 

Polisen 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-11 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 89 Information kommunikationskontoret   

 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 

Åsa Hedin, kommunikationschef Falu kommun informerar om kommunikationskontorets 
förändringsarbete. Diskussion kring medial informationshantering förs.  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-11 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 90 Miljönämndens verksamhetsplan tillika tillsyns- och 
kontrollplan 2014 

  
MNM0009/13 

Beslut 

 
Miljönämnden antar verksamhetsplan samt tillsyns- och kontrollplan 
för 2014. 

 

Sammanfattning 

Miljönämnden beslutar inför varje år om hur nämndens resurser ska använ-
das. Detta sker genom den verksamhetsplan tillika tillsyns- och kontrollplan 
som tas fram. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

Innehållet i verksamhetsplanen påverkas till stor del av vilka krav som 
nämnden har utifrån de lagar som nämnden har tillsyn över. Men även andra 
faktorer som olika typer av styrdokument som t ex miljömål, miljöprogram, 
naturvårdsprogram, länsstyrelsens tillsynsplan och av nämnden antagna 
strategier påverkar. Därutöver påverkar val av inriktning och metod eller 
fokusområden och utvecklingsinsatser som förvaltningen ser som angelägna 
vilka aktiviteter som planeras. 

Andra exempel är vägledande inriktningsbeslut som nämnden beslutat eller 
framfört i diskussioner under året. Så har nämnden t ex i budget för 2014 – 
2016 beslutat om 11 mål för verksamhet/kund/ekonomi/medarbetare. Vid en 
första utvärdering av 2014 års plan gentemot dessa mål kan man konstatera 
att det nu i början av december 2013 finns underlag för utvärdering av 4 av 
de 11 målen.  

Av dessa 4 mål ger planen en positiv måluppfyllelse i 3 av målen. Sålunda 
kan man förvänta sig att kostnadstäckningen av hela tillsynsområdet blir 
högre än 50 % och att mer än ett naturvärdefullt område kommer att 
skyddas och att minst en särskild informationsinsats kommer att kunna 
genomföras. Däremot planeras tillsyn utföras motsvarande 79 % av behovet 
vilket understiger målet på 90 % under åren 2014 – 2016. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-11 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 91 Information  

 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 

Miljönämnden får information om: 

- Aktuell verksamhetsrapport  
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2013-12-11 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 92 Delegationsärenden  
 

MNM0007/13 

 
Beslut 

Miljönämnden har tagit del av följande delegationsbeslut. 
 
 
 

MNM1557/12 Information om beslut 
MNM1887/13 Beslut om att ta bort årlig tillsynstid för verksamheten 
MNM1557/12 Svar på anmälan 
MNM0181/11 Beslut om avgift MRV 2013-10-09 
MNM1292/13 Tillstånd 2013-10-25 för WC o BDT till Biobädd 5 med 

kemfällning 
MNM1955/13 Beslut 2013-10-25 om att lämna anmälan utan åtgärd 
MNM1185/13 Beslut om förnyat tillstånd 2013-10-25 för WC + BDT till 

infiltration 
MNM1985/13 Beviljat ansökan 2013-10-24 för slamtömning vartannat år 
MNM1066/13 Beslut om kontrolltid 2013-10-18 
MNM0979/13 Beslut om avgift 
MNM0136/13 Beslut om avgift 
MNM1770/13 Yttrande till BN 2013-10-23 lämnar bedömning av möjligheten 

för enskilt vatten och avlopp för fastigheten 
MNM1112/13 Beslut om avgift 2013-10-15 
MNM0420/13 Beslut om avgift tillsyn avlopp 2013-10-22 
MNM0413/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-10-22 
MNM0417/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-10-22 
MNM0425/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-10-22 
MNM0421/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-10-22 
MNM1519/13 Tillstånd 2013-10-22 för kemfällning och markbädd 
MNM1148/13 Föreläggande om redovisning av energieffektiviseringsarbetet 
MNM1923/13 Svar på anmälan 2013-10-22 
MNM0416/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-10-22 
MNM0270/13 Föreläggande om redovisning av energieffektiviseringsarbetet 
MNM0415/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-10-22 
MNM0071/13 Beslut om avgift 
MNM1637/13 Beslut 2013-10-17 angående klagomål på buller från flishugg 
MNM0673/13 Beslut om avgift 2013-10-17 
MNM0980/13 Svar på anmälan 2013-04-23 
MNM0108/13 Yttrande till Mark- och miljödomstolen 
MNM0947/13 Svar på anmälan 2013-04-22 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2013-12-11 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM1359/13 Beslut om kontrollavgift 2013-10-16 
MNM1243/13 Beslut om förnyat tillstånd 2013-10-16 för WC och BDT till 

markbädd med villkor om att installera fosforreduktion 
MNM1615/13 Beslut om avgift 2013-10-15 
MNM1616/13 Beslut om avgift 2013-10-15 
MNM1636/13 Tillstånd 2013-10-15 WC + BDT till kemfällning och markbädd 
MNM1383/13 Beslut om timavgift för handläggning av anmälan 
MNM1850/12 Beslut om förnyat tillstånd 2013-10-14 WC o BDT till infiltration 
MNM1565/13 Yttrande till BN 2013-10-14 tillstyrker bygglov 
MNM1794/13 Beslut 2013-10-14 angående anmälan 
MNM1464/13 Beslut om avgift avlopp 26-200 2013-10-11 
MNM1706/13 Beslut om föreläggande att inkomma med underhållsplan för 

ventilationssystem 
MNM1820/13 Avtal om produktion av informationsskyltar till Backa våtmark 
MNM0487/13 Beslut om förnyat tillstånd 2013-10-08 BDT o WC till infiltration 
MNM0881/13 Beslut om avgift MRV 2013-10-07 
MNM0156/13 Beslut om avgift 
MNM1476/13 Tillstånd 2013-10-07 för WC o BDT till infiltration 
MNM1724/13 Tillstånd 2013-10-07 för WC+BDT till förstärkt infiltration 
MNM1522/13 Tillstånd 2013-10-07 för infiltration InDrän Plus 
MNM1233/12 Beslut om avgift avlopp 26-200 pe 2013-10-04 
MNM1666/13 Yttrande till BN ang. nybyggnad av enbostadshus, remiss ang 

närhet till industrifastighet 
MNM1246/13 Beslut om tillsynsavgift 2013-10-04 
MNM1515/13 Yttrande till BN angående förhandsbesked nyb. av fritidshus 

Björsberg 2:4 
MNM1170/13 Beslut om miljöskyddsåtgärder 
MNM1876/12 Beslut om avgift 
MNM0134/13 Yttrande till BN 2013-10-02 tillstyrker förhandsbesked för 

enbostadshus med information om att allmänt VA föreslås för 
området 

MNM1745/13 Beslut 2013-10-21 om att vidta vissa åtgärder 
MNM1614/13 Tillstånd 2013-10-18 WC o BDT till markbädd 
MNM1947/13 Beslut om anmälan om registrering för livsmedelsföretag som 

pizzeria 
MNM0910/12 Yttrande till förvaltningsrätten 
MNM1806/13 Beslut om anmälan av livsmedelsföretag för E-handel 
MNM1512/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1560/13 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM1065/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1850/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1802/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1682/13 Beslut om avgift för extra kontroll 
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