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Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 

2013-10-02 

    
 

Postadress Besöksadress       Telefonväxel    

791 83  FALUN Myntgatan 45      023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 

Sammanträdesdatum  2013-10-02  

Datum när anslaget sätts upp 2013-10-14 Datum när anslaget tas ner  

Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen 

Underskrift  
………………………………………………………………….. 
Daniel Blomqvist 
 

Plats och tid Sammanträdet hålls i Egnellska huset, vån 2 mötesrum Swedenborg, kl. 08:30-12:30 

Beslutande  (MP) 
 (S) 
 (C) 
 (S) 
 (V) 
 (M) 
 (M) 
 (S) 

Richard Holmqvist, ordf. 
Sven-Erik Bertell, 1:e vice ordf. § 65-70  
Anna Hägglund, 2:e vice ordf. 
Anna Fält 
Monica Lindh 
Birgitta Hiertner  
Göran Forsén 
Christer Pettersson, ers. Sven-Erik Bertell § 71-

74 
 

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 (MP) Mats Wiklund 
(M) Annika Larsson 
(M) Ana Maria Zorrilla 

  
  

Övriga deltagare Kristina Harsbo, miljöchef                    Malin Adolphson, controller § 66  
Chatarina Andersson, miljöinsp. § 67       Christina Fredricks, ekonom § 66  

Peter Sjö, miljöinsp. § 68,69 

Tina Bergman, livsmedelsinsp. § 70 

Jonas Eriksson, miljöinsp. § 68 

Christina Johansson, sekreterare 

  
Utses att justera Göran Forsén  

Justeringsdag 2013-10-14, kl. 09:30 

Justerade paragrafer 66-74 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

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

 
Ordförande 

 

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

 
Justerande 

 

………………………………………………………….….. 
Göran Forsén  
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Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 

2013-10-02 

    
 

Postadress Besöksadress       Telefonväxel    

791 83  FALUN Myntgatan 45      023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 

Sammanträdesdatum  2013-10-02  

Datum när anslaget sätts upp 2013-10-02 Datum när anslaget tas ner  

Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen 

Underskrift  
………………………………………………………………….. 
Christina Johansson 
 

Plats och tid Sammanträdet hålls i Egnellska huset, vån 2 mötesrum Swedenborg, kl. 08:30-12:45 

Beslutande  MP) 
 (S) 
 (C) 
 (S) 
 (V) 
 (M) 
 (M) 

Richard Holmqvist, ordförande 
Sven-Erik Bertell, 1:e vice ordförande  
Anna Hägglund, 2:e vice ordförande 
Anna Fält 
Monica Lindh 
Birgitta Hiertner  
Göran Forsén 

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(S) Christer Pettersson 
(MP) Mats Wiklund 
(M) Annika Larsson 
(M) Ana Maria Zorrilla 

  
  

Övriga deltagare Förvaltningschef  Kristina Harsbo 
Christina Johansson, sekreterare 
 

  
Utses att justera Göran Forsén  

Justeringsdag 2013-10-02, kl. 12:45 

Justerade paragrafer 65 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

……………………………………………………………... 
Christina Johansson 

 
Ordförande 

 

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

 
Justerande 

 

………………………………………………………….….. 
Göran Forsén  
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Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 

2013-10-02 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Beslutade ärenden: 

Omedelbar justerad 

§ 65 Yttrande Gemensam nämnd - prövning och tillsyn utifrån alkohollag, tobakslag och 
läkemedelslag  
MNM1452/13 

 
§ 66 Information ekonomikontoret om målstyrning – ”Grepp om verksamheten genom 

målarbete!” 
 MNM0024/13 
 
§ 67 Hur hantera tillsynen på små avlopp i förhållande till VA-planen? 

MNM1015/10       
  
§ 68 Yttrande till Mark- och miljödomstolen gällande vindkraftpark Sundborns Vind AB 
 MNM1525/08 
   
§ 69 Projekt småbåtshamnar 2013 

MNM1532/13 
  
§ 70 Information om Miljöpris 
 MNM0013/13 
 
§ 71 Uppföljning av verksamhetsplan och budget – delårsbokslut 2013 

MNM0008/13 
  
§ 72 Budget och verksamhetsplan 2014 (-2016) 
 MNM0009/13 
 
§ 73  Information 
  
§ 74 Delegationsärenden  

MNM0007/13 
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Sammanträdesdatum 

Miljönämnden 
 

2013-10-02 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 65 Yttrande över om gemensam nämnd för bl a tillsyn av 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

MNM1452/13 

 
Beslut 

Miljönämnden tillstyrker förslaget om att flytta tillsynen inom lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel till en för flera kommuner 
gemensam nämnd samt en gemensam tjänstemannaorganisation i 
enlighet med  kommunstyrelsens beslut 2013-10-01. 
 
Miljönämnden finner det anmärkningsvärt att det saknas en 
miljökonsekvensbeskrivning i underlaget.  
 
Miljönämnden översänder förvaltningens skrivelse 2013-09-24 som 
nämndens yttrande i ärendet. 

Beslutet förklaras omedelbart justerat  
 

Sammanfattning 

Falun Borlänge regionen har arbetat fram ett förslag om gemensam nämnd 
och handläggning av ärenden inom läkemedelslagen (avses troligen lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel), alkohollagen och tobakslagen. 
Miljönämnden har i nuläget tillsynen inom lagen om handel med vissa  
receptfria läkemedel och berörs därför av förslaget. Tillsynen inom 
tobakslagen har sedan några år flyttats från miljönämnden till 
socialnämnden. 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens utvecklingsutskott och 
kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 1 oktober. Med anledning 
av det har denna skrivelse översänts till kommunstyrelsen före 
miljönämndens sammanträde. 
 
 
 

 

Sänds till 

Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 

Miljönämnden 
 

2013-10-02 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 66 Information från ekonomikontoret - Grepp om 
verksamheten med målarbete 

 

MNM0024/13 

 
Beslut 

Miljönämnden har tagit del av informationen.  
 

Sammanfattning 

Malin Adolphson och Christina Fredricks från ekonomikontoret redogjorde 
för god ekonomisk hållning i nämndens arbete.  
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Sammanträdesdatum 

Miljönämnden 
 

2013-10-02 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 67 Hur hantera tillsynen på små avlopp i förhållande till VA-
planen? 

MNM1015/10 

 
Beslut 

Miljönämnden beslutar att tillsynen av små avlopp ska genomföras 
utifrån följande rangordning: 
1. Resterande avlopp inom hög skyddsnivå 
2. Minireningsverk som står på tur för tillsyn 
3. Avlopp i anslutning till aktuella utbyggnadsområden för allmänt VA  
4.  Områden som finns på den s k ”utredningslistan”, d v s områden 
som riskerar att omfattas av § 6 vattentjänstlagen men som inte finns 
med i  VA-utbyggnadsplanen 
5. Områden som finns med i VA-utbyggnadsplanen men där 
väntetiden är mer än 10 år 
6. Bebyggelsegrupper med färre än 20 fastigheter 
7. Spridda enstaka fastigheter 

 

Miljönämnden beslutar även att det bör framgå av VA-planen hur 
tillsynen på de enskilda avloppen ska bedrivas framåt i förhållande till 
VA-utbyggnadsplanen och övriga områden i kommunen 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen ser behov av ett beslut om hur tillsynen på de enskilda 
avloppen ska bedrivas framåt i förhållande till den VA-plan som nu håller 
på att tas fram i kommunen.  För att tidplanen för förankring och beslut 
gällande VA-planen inte ska förskjutas i tiden har önskemål kommit både 
från styrgruppen för VA-plansprojektet och från den politiska VA-
vägledningsgruppen om ett beslut från miljönämnden. 
Miljöförvaltningen avser att till nämndens sammanträde (2/10) lämna en 
första  analys av konsekvenserna av detta i relation till vilka krav som ska 
ställas på fastighetsägarna utifrån olika tänkbara utfall av tillsynen. 
 

 
 

Sänds till  

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret  
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Sammanträdesdatum 

Miljönämnden 
 

2013-10-02 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 68 Yttrande till Mark- och miljödomstolen gällande 
vindkraftpark Sundborns Vind AB 

 

MNM1525/08 

 
Beslut 

Miljönämnden beslutar att stå fast vid tidigare yttrande, 2012-09-05  
§ 62, gällande vindkraftpark Sundborns Vind AB.    

 

Sammanfattning 

Sundborns Vind AB har hos mark- och miljödomstolen, överklagat Länsstyrelsen i Dalarnas 
beslut den 3 juli 2013 om tillstånd till gruppstation för vindkraft om totalt åtta vindkraftverk 
inom det norra området (Flyberget, Lövåsen, Lustigbacken) och det södra området 
(Skutberget, Tonaksberget, Gartjärnsberget), allt inom Falu kommun. Bolaget har bl. a. yrkat 
tillstånd får ytterligare två vindkraftverk, en förlängd igångsättningstid samt att verkens 
totalhöjd ändras från150 meter till 186 meter.  
 
 

 

Sänds till  

Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
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Sammanträdesdatum 

Miljönämnden 
 

2013-10-02 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 69 Projekt småbåtshamnar 2013 

 

MNM1532/13 

 
Beslut 

 
Miljönämnden beslutar att skicka ett exemplar av rapporten till trafik- 
och fritidsnämnden. 

 

Sammanfattning 

I verksamhetsplanen för 2013 har ingått att göra inspektioner på de större 
småbåtshamnarna i Runn. Miljöförvaltningen har genomfört projektet och 
skrivit en projektrapport där resultaten sammanfattas. 
Rapporten ger inte anledning till några speciella åtgärder. I förvaltningen 
ordinarie arbete ingår att begära in tillståndsansökningar för de båda 
avloppsanläggningar som påträffats, samt att löpande hålla uppsikt över 
behovet av nya tillsynsinsatser. 
 
 

 

Sänds till  

Trafik- och fritidsnämnden 
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Sammanträdesdatum 

Miljönämnden 
 

2013-10-02 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 70 Information om miljöpriset  

 

MNM0013/13 

 
Beslut 

Miljönämnden har tagit del av informationen.   
 

Sammanfattning 

Miljöpriset delas ut för 25:e året i rad.  
 
 

 

 

 



 1 (1) 

 

 
Sammanträdesdatum 

Miljönämnden 
 

2013-10-02 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 71 Uppföljning och revidering av verksamhetsplan och 
budget efter 2a tertialen 

MNM0008/13 

 
Beslut 

 

Miljönämnden ställer sig bakom de revideringar av verksamhetsplanen 
som presenteras i skrivelsen från miljöförvaltningen daterad  
2013-09-30. 

Sammanfattning 

Miljönämnden prognostiserar ett nollresultat i delårsbokslutet. 
Uppföljningen av verksamhetsplanen efter 2a tertialen ger vid handen att 2 
aktiviteter inte kommer att kunna utföras och att 12 delmål ändras på olika 
sätt. 
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Sammanträdesdatum 

Miljönämnden 
 

2013-10-02 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 72 Miljönämndens Budget 2014 - 2016 

MNM0009/13 

 
Beslut 

 

Miljönämnden ställer sig bakom det budgetförslag som miljöchefen 
upprättat och skickat in till ekonomikontoret. 
Miljönämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag angående 
åtgärderna inom programmen för hållbar utveckling, daterat 2013-09-
30. 
Med stöd av vad respektive taxa anger höjer miljönämnden 
timavgiften för 2014 till 848 kronor per timme. Detta ska gälla i Falu 
kommuns taxa tillhörande miljöbalken, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt strålskyddslagen. 

Sammanfattning 

Miljöchefen har med utgångspunkt från vad som nu är känt tagit fram en 
budget för åren 2014 – 2016. Materialet är inlämnat till ekonomikontoret. 
Med utgångspunkt från det index (AKI) som finns angivet i taxan blir 
timavgiften för 2014  848 kronor. Denna ändring kommer att slå igenom i 
miljöbalken, i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och i 
strålskyddslagen. Inom livsmedelslagen finns ett nytt fullmäktigebeslut som 
innebär en höjning till 1100 kronor. 
 

 
 

Sänds till  

Ekonomikontoret 
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Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 

2013-10-02 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 73 Information  

 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 

Miljönämnden får information om: 

Ordförande informerar om parlamentariska ledningsgruppens arbete. 
Gruppen för en diskussion om en ny politisk organisation och bereder ett 
förslag för beslut till kommunfullmäktige.     

Kristina Harsbo, miljöchef, informerar om det förslag som finns gällande ny 
organisationsform för förvaltningarna i Egnellska huset.  
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Sammanträdesdatum 

Miljönämnden 
 

2013-10-02 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 74 Delegationsärenden  
 

MNM0007/13 

 
Beslut 

Miljönämnden lägger redovisningen av följande delegationsbeslut till 
handlingarna.   

 
 

MNM0771/13 Beslut om avgift 2013-07-09 

MNM0770/13 Beslut om avgift 2013-07-10 

MNM1307/13 Beslut 2013-07-05 om försiktighetsåtgärder 

MNM1387/13 Beslut på anmälan enligt miljöbalken gällande avlopp från stall 
2013-08-13 

MNM2608/11 Beslut om tillsynsavgift 2013-06-25 

MNM0164/13 Yttrande 2013-06-27 till BN tillstyrker förhandsbesked för två 
enbostadshus 

MNM1298/13 Yttrande till BN 2013-08-14 tillstyrker förhandsbesked för 
fritidshus 

MNM0991/11 Beslut om åtgärder 

MNM1581/12 Beslut om miljöskyddsåtgärder fastighetsägaren 

MNM1581/12 Tillsynsavgift 

MNM1259/13 Beslut om avhjälpandeåtgärder vid Hinsnorets f.d. stationsområde 

MNM0993/13 Beslut om kontrollavgift 2013-06-27 

MNM1319/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 2013-07-02 

MNM1320/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 2013-07-02 

MNM1350/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 

MNM1374/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning 2013-07-10 

MNM1362/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 

MNM1445/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning Västra skolan 
köket 

MNM0408/12 Beslut om avgift 2013-06-27 

MNM1247/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-06-27 

MNM0335/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-06-28 

MNM0370/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-07-02 

MNM0408/12 Beslut om förbud avloppsanläggning 2013-06-27 

MNM0382/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-07-02 

MNM0335/13 Beslut om förbud avlopp 2013-06-28 

MNM0382/13 Beslut om förbud avlopp 2013-07-02 

MNM0287/13 Beslut om avgift avlopp 2013-08-15 
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Sammanträdesdatum 

Miljönämnden 
 

2013-10-02 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM1024/13 Tillstånd 2013-06-26 för kemfällning och markbädd 

MNM1009/13 Beslut om förnyat tillstånd 2013-07-03 

MNM1306/13 Beslut 2013-07-05 om förnyat tillstånd 

MNM1355/13 Tillstånd 2013-08-15 för infiltration InDrän Plus 

MNM1356/13 Tillstånd 2013-08-15 för infiltration InDrän Plus med kemfällning 

MNM1293/13 Tillstånd 2013-07-12 WC+BDT till kemfällning och markbädd 

MNM1045/13 Tillstånd 2013-08-12 för tät markbädd med utsläpp till infiltration 

MNM1321/13 Tillstånd 2013-08-12 för WC o BDT till markbädd med 
fosforfälla 

MNM0874/13 Beslut om avgift för tillsyn enligt MB 2013-07-03 

MNM0882/13 Beslut om avgift 2013-07-03 

MNM0872/13 Beslut om avgift för tillsyn enligt MB 2013-07-03 

MNM0876/13 Beslut om avgift för tillsyn enligt MB 2013-07-03 

MNM0880/13 Beslut om avgift för tillsyn enligt MB 2013-07-03 

MNM0875/13 Beslut om avgift för tillsyn enligt MB 2013-07-03 

MNM0873/13 Beslut om avgift för tillsyn enligt MB 2013-07-03 

MNM1107/13 Tillstånd 2013-07-12 WC + BDT för två hushåll till 
minireningsverk BioKube Venus 

MNM1124/13 Tillstånd 2013-06-25 för WC till sluten tank och BDT till InDrän 
Biobädd5ce 

MNM1415/13 Tillstånd 2013-08-12 för WC till sluten tank 

MNM1371/13 Tillstånd 2013-07-10 WC t slutentank o BDT till InDrän Biobädd 

MNM1029/13 Beslut om förbud värmepumpsanläggning 2013-07-04 

MNM1273/13 Begäran om komplettering inventering av ledningsnätet 

MNM1274/13 Begäran om komplettering inventering av ledningsnätet 

MNM1275/13 Begäran om komplettering inventering av ledningsnätet 

MNM1115/13 Beslut på anmälan om mellanlagring 

MNM0651/12 Beslut om kontrollavgift 2012-06-21 

MNM0906/12 Yttrande 2012-05-31 

MNM0906/12 Yttrande 2012-07-02 

MNM2157/11 Beslut gällande anmälan 

MNM0630/13 Föreläggande 2013-06-05 om komplettering av miljörapporten 

MNM1975/11 Föreläggande om efterbehandling av del av täktområdet 2013-07-
26 

MNM1518/13 Beslut 2013-08-28 om att vidta försiktighetsåtgärder 

MNM1876/12 Beslut om att inkomma med uppgifter 

MNM2608/11 Beslut om att avsluta ärende 2013-06-05 

MNM0157/13 Beslut om avgift 

MNM0755/13 Beslut om tillsynsavgift 2013-08-26 

MNM1069/13 Yttrande till BN 2013-06-17 lämnar bedömning av 
avloppssituationen 

MNM1737/12 Beslut om att inkomma med uppgifter 

MNM1732/12 Beslut om att inkomma med åtgärder 

MNM1736/12 Beslut om att inkomma med uppgifter 
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Sammanträdesdatum 

Miljönämnden 
 

2013-10-02 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM1733/12 Beslut om att inkomma med uppgifter 

MNM0976/12 Årlig tillsynsavgift 

MNM0991/11 Besut om tillåtande av skjutning 

MNM1002/13 Tillsynsavgit och bekräftelse på genomförd PCB sanering 

MNM1286/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-08-27 

MNM1286/13 Beslut om förbud avlopp 2013-08-27 

MNM1198/13 Beviljat ansökan 2013-06-11 för slamtömning vart annat år 

MNM0796/13 Beslut om befrielse 

MNM1599/12 Beslut om befrielse 

MNM1309/13 Beslut om tillsynsavgift 2013-07-23 

MNM1401/13 Beslut om tillsynsavgift 2013-08-22 

MNM1642/12 Beslut om avgift för tillsyn 2013-06-12 

MNM1155/13 Föreläggande om att komma in med uppgifter om ljudmätning 

MNM1375/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning 2013-07-23 

MNM1399/13 Beslut om registering av livsmedelsanläggning 2013-07-24 

MNM1312/13 Beslut om avgift för extra kontroll 

MNM1421/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 

MNM1769/12 Beslut om att vidta åtgärder 

MNM0496/12 Beslut om förbud 2013-06-12 Björsbo gård 1 

MNM0339/13 Beslut om avgift tillsyn avlopp 2013-06-14 

MNM0339/13 Beslut om förbud avlopp 2013-06-14 

MNM0338/13 Beslut om avgift tillsyn avlopp 2013-05-14 

MNM0384/13 Beslut om avgift tillsyn avlopp 2013-06-20 

MNM0323/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0312/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0310/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0318/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0324/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0342/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0308/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0307/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0305/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0306/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0300/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0304/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0303/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0283/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0276/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0299/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0277/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0275/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0295/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0297/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 
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Sammanträdesdatum 

Miljönämnden 
 

2013-10-02 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM0298/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0289/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0290/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0317/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0341/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0340/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0282/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0278/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0281/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0336/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0332/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0291/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0288/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0294/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0292/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0293/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0285/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0284/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0286/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0311/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0296/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0302/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0309/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0301/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0326/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0325/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0327/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0328/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0319/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0315/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0322/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0320/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0321/13 Beslut om avgift avlopp 2013-07-26 

MNM0330/13 Nytt beslut om avgift - pga delad faktura 

MNM0445/13 Beslut om avgift för tillsyn enligt MB 2013-08-01 

MNM0445/13 Beslut om förbud 2013-08-01 

MNM0432/13 Beslut om förbud 2013-08-01 

MNM0444/13 Beslut om avgift för tillsyn enligt MB 2013-08-01 

MNM0432/13 Beslut om avgift enligt MB 2013-08-01 

MNM0428/13 Beslut om avgift för tillsyn enligt MB, 2013-08-01 

MNM0433/13 Beslut om avgift för tillsyn enligt MB 2013-08-01 

MNM0437/13 Beslut om avgift för tillsyn enligt MB 2013-08-01 

MNM0440/13 Beslut om avgift för tillsyn enligt MB 2013-08-01 



 5 (7) 

 

 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM0440/13 Beslut om förbud 2013-08-01 

MNM0426/13 Beslut om avgift för tillsyn enligt MB, 2013-08-01 

MNM0375/13 Beslut om avgift på tillsyn av avlopp 2013-08-27 

MNM0375/13 Beslut om förbud avlopp 2013-08-27 

MNM0305/13 Beslut om upphävande av beslut om avgift 2013-08-28 

MNM0284/13 Beslut om upphävande av beslut om avgift 2013-08-28 

MNM0340/13 Beslut om upphävande av beslut om avgift 2013-08-28 

MNM1000/13 Tillstånd 2013-05-31 WC och BDT m. kemfällning och 
infiltration m. moduler 

MNM1087/13 Tillstånd 2013-06-11 för WC + BDT t infiltration 

MNM1847/12 Beslut om förnyat tillstånd 2013-06-16 WC o BDT till infiltration 

MNM0220/13 Beslut om förnyat tillstånd 2013-06-16 WC o BDT till infiltration 

MNM1486/12 Beslut om förnyat tillstån 2013-06-17 WC o BDT till infiltration 

MNM1402/12 Beslut om förnyat tillstånd 2013-06-19 WC o BDT till infiltration 

MNM1393/13 Beslut gällande anslutning av relax till befintlig 
avloppsanläggning 2013-08-15 

MNM1369/13 Tillstånd 2013-08-21 för infiltration InDrän Plus med kemfällning 

MNM1358/13 Tillstånd 2013-08-26 för kemfällning och markbädd 

MNM1357/13 Tillstånd 2013-08-26 för infiltration InDrän Plus med kemfällning 

MNM1517/13 Tillstånd 2013-08-28 för WC och BDT till förstärkt infiltration 

MNM1404/13 Tillstånd 2013-08-29 för WC o BDT till infiltration 

MNM1086/13 Tillstånd 2013-06-13 till tät markbädd 

MNM0748/13 Tillstånd 2013-06-17 för WC o BDT till Biobädd 5 

MNM1370/13 Tillstånd 2013-08-21 för kemfällning och markbädd 

MNM0723/13 Tillstånd 2013-06-11 för WC o BDT till minireningsverk 

MNM0752/13 Tillstånd 2013-06-13 för minireningsverk 

MNM1089/13 Tillstånd 2013-06-18 till minireningsverk Biokube Venus 10 pe 

MNM0879/13 Beslut om avgift för tillsyn enligt MB 2013-07-29 

MNM0735/12 Beslut om avgift för uppföljning 2013-07-29 

MNM1416/13 Tillstånd 2013-08-20 för WC till sluten tank o BDT till Biobädd 5 

MNM0106/13 Beslut om att inkomma med uppgifter 

MNM0714/13 Beslut om att vidta åtgärd 

MNM0713/13 Beslut om att vidta åtgärder 

MNM0979/13 Beslut om att inkomma med uppgifter (ersätter tidigare beslut) 

MNM1112/13 Föreläggande om att åtgärda avloppsrening från badtunna 2013-
08- 

MNM0634/13 Yttrande 2013-07-22 

MNM0188/13 Beslut om avgift för extra kontroll 

MNM1509/13 Beslut om registreering för livsmedelsanläggning som butik med 
manuell hantering 

MNM1315/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 

MNM1323/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 

MNM1183/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning Galgbergets 
pizzeria 
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Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM1175/13 Beslut om registrering av lismedelsanläggning Skateparkskiosken 

MNM1174/13 Beslut om registrering för livsmedelsföretag Carl Larsson-gården 
som café tiden 24 juli -4 augusti 2013 

MNM1145/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning som 
cateringverksamhet 

MNM1212/13 Beslut om registrering för livsmedelsanläggning som 
mottagnings- och serveringskök 

MNM1220/13 Beslut om registrering för livsmedelsanläggning som 
mottagnings- och serveringskök tiden 11 -18 augusti 2013 

MNM1221/13 Beslut om registrering för livsmedelsanläggning som gatukök 

MNM1210/13 Beslut om registrering för livsmedelsanläggning som café 

MNM1213/13 Beslut om anmälan för registrering av livsmedelsanläggning som 
café 

MNM1057/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 

MNM0983/13 Beslut om avgift för extra kontroll 

MNM1172/13 Beslut om avgift för extra kontroll 

MNM1216/13 Beslut om registrering för livsmedelsföretag som mobil 
anläggning med försäljning av godis, frukt/grönsaker 

MNM1249/13 Beslut om registring för livsmedelsanläggning som gatukök och 
café 

MNM1099/13 Beslut om avgift för extra kontroll 

MNM1487/13 Beslut om registrering av livsmedelsföretag Lokstallet som 
restaurang 

MNM1526/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 

MNM1528/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 

MNM1516/13 Beslut om registrering för livsmedelsföretag som café 

MNM1140/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 

MNM1339/13 Beslut om registrering av mobilt livsmedelsföretag med 
försäljning av frukt och glass 

MNM1343/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning som gårdsbutik 
med café 

MNM1419/13 Beslut om registrering av livsmedelsföretag som tillverkare av 
choklad 

MNM0991/11 Beslut om nya skjuttider för älgbanan 

MNM1438/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning Smak på Lugnet 

MNM1437/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning Köpmanskrog 

MNM1292/13 Tillstånd 2013-08-09 för WC o BDT till Biobädd 5 ce 

MNM1418/13 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning Café 
Rekommenderas 

MNM1383/13 Beslut om åtgärder i förorenat område Falu resecentrum 2013-07-
17 

MNM1389/13 Beslut om tilldelad kontrolltid 2013-07-15 

MNM1234/13 Beslut om kontrollavgift 2013-07-15 

MNM1461/13 Registrering av livsmedelsanläggning 
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Miljönämnden 
 

2013-10-02 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM1460/13 Avgift för kontroll av vissa receptfria läkemedel 

MNM1480/13 Avgift för kontroll av vissa receptfria läkemedel 

MNM1481/13 Avgift för kontroll av receptfria läkemedel 

MNM1533/13 Avgift kontroll vissa receptfria läkemedel 

MNM1208/13 Beslut om avgift extrakontroll 
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