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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-11-05 

    
 

Postadress Besöksadress       Telefonväxel    

791 83  FALUN Myntgatan 45      023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

  Gustaf Lif, miljöinsp. §76,77  

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 

Sammanträdesdatum  2014-11-05  

Datum när anslaget sätts upp 2014-11-06 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. 08:30-12:35 

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

Anna Hägglund 2:e vice ordförande 

Christer Pettersson 
Magnus Norberg 
Mats Wiklund 
Monica Lindh 
Göran Forsén 
Birgitta Hiertner  

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 
 

    
  

Övriga deltagare Lena Melander, tf förvaltningschef 
Margaretha Åslund, stadsbyggn.chef  
Thomas Jågas, miljöinsp. §75-79 

Chatarina Lindqvist, miljöinsp. §76-79 

Hans Johansson, miljöinsp.§78,79 

Peter Sjö, miljöinsp. §79 

Daniel Blomqvist, sekreterare 
Mattias Kempff, praktikant  

  
Utses att justera Monica Lindh  
Justeringsdag 2014-11-06, kl.08.30 
Justerade paragrafer 72,75-81 
Underskrifter 

Sekreterare 
 

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

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Anna Hägglund 

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Monica Lindh  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-11-05 

    
 

Postadress Besöksadress       Telefonväxel    

791 83  FALUN Myntgatan 45      023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 

Sammanträdesdatum  2014-11-05  

Datum när anslaget sätts upp 2014-11-05 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. 08:30-12:35 

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

Anna Hägglund 2:e vice ordförande 

Christer Pettersson 
Magnus Norberg 
Mats Wiklund 
Monica Lindh 
Göran Forsén 
Birgitta Hiertner  

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 
 

    
  

Övriga deltagare Lena Melander, tf förvaltningschef 
Margaretha Åslund, stadsbyggn.chef  
 

Daniel Blomqvist, sekreterare 
Mattias Kempff, praktikant  

  
Utses att justera Monica Lindh  
Justeringsdag 2014-11-05, kl.12.35 
Justerade paragrafer 73 
Underskrifter 

Sekreterare 
 

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

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Anna Hägglund 

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Monica Lindh  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-11-05 

    
 

Postadress Besöksadress       Telefonväxel    

791 83  FALUN Myntgatan 45      023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 

Sammanträdesdatum  2014-11-05  

Datum när anslaget sätts upp 2014-11-05 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. 08:30-12:35 

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

Richard Holmqvist ordförande, via länk 

Christer Pettersson 
Magnus Norberg 
Mats Wiklund 
Monica Lindh 
Göran Forsén 
Birgitta Hiertner  

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 
 

    
  

Övriga deltagare Lena Melander, tf förvaltningschef 
Margaretha Åslund, stadsbyggn.chef  
Thomas Jågas, miljöinsp.  
  

Daniel Blomqvist, sekreterare 
Mattias Kempff, praktikant  

  
Utses att justera Monica Lindh  
Justeringsdag 2014-11-05, kl.12.35 
Justerade paragrafer 74 
Underskrifter 

Sekreterare 
 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Monica Lindh  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-11-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Beslutade ärenden: 

 

 
§ 72 Justering  
 
Omedelbart justerad 
§ 73 Svar på remiss - Detaljplan för småhus vid Gullnäsgården Bäckehagen 20:1 och 

Berggården S:4 
 MNM1625/14 
 
Omedelbart justerad 
§ 74 Miljöpriset 
 MNM0013/14 
 
§ 75 Svar på remiss - Detaljplan för verksamhetsområde på Syrafabriksområdet
 MNM1607/14 
 
§ 76 Verksamhetsplan och budget 
 MNM0009/14 
 
§ 77 Tillsyn energieffektivisering Lugnet (Ishall), fastighet Lugnet 2:4 
 MNM1074/12 
 
§ 78 Rapport internkontroll 2014 
 MNM0027/14 
 
§ 79 Information 
 
§ 80 Delegationsärenden 
 MNM0007/14 
 
§ 81 Anmälningsärenden 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-11-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 72 Protokolljustering   

 

Beslut 

 
Monica Lindh (V) utses att, tillsammans med ordföranden  
Anna Hägglund (C), justera dagens protokoll.  
 

Sammanfattning 

Justering sker på miljönämndens expedition 2014-11-06, kl.08.30.    
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-11-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 73 Förslag till yttrande över ny detaljplan för Bäckehagen 
20:1 mfl. 

  
MNM1625/14 

Miljönämnden har från stadsbyggnadskontoret fått förslag på ny detaljplan för 
småhus vid Grycksbovägen på remiss för yttrande. Området är inte tidigare 
detaljplanelagt och ska därför tas upp i miljönämnden. 
 

Beslut 

 
• Planhandlingarna behöver kompletteras med trafikbullerberäkningar. 

• Gränsen för n1 bör utvidgas söderut cirka cirka 20 m. Detta behöver 
detaljstuderas mer i fält. 

• Planhandlingarna kan med fördel kompletteras med uppgifter om 
hantering av hushållsavfall. 

Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

 

Bakgrund 

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra nya bostäder i Stennäset 
efter Gamla Grycksbovägen intill Gullnäsgården. Planen är att möjliggöra för 
småhus i grupp (rad- eller kedjehus) ca 8-14 nya bostäder i 1-2 våningar. 
Området är idag obebyggt och ligger mellan Ga Grycksbovägen, en sumpskog 
i norr och en skogbeklädd höjd mot Gullnäsgården i öster. 

 

Beslutsunderlag  

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-13 

 

 

Sänd till 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-11-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 74 Falu kommuns Miljöpris 2014 

  
MNM0013/14 

Beslut 

 
1. Miljörådet på Lugnetgymnasiet med lärarna Mark Warner och Cecilia 

Zedig tilldelas Falu kommuns miljöpris 2014. 

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

 

Anna Hägglund har inte deltagit i handläggningen av beslutet p.g.a. jäv.  

Sammanfattning 

Miljönämnden delar årligen ut ett miljöpris för goda insatser som bidrar till  
en långsiktig hållbar utveckling. Pristagaren kan vara en eller flera personer,  
förening eller andra organisationer som är bosatta i eller som under året  
verkat i Falu kommun.  
Prisutdelning sker i samband med kommunfullmäktiges möte 11 
december. Pristagare får motta diplom, blommor och en check. 
 

Motivering till 2014 års miljöpris 

Miljörådet på Lugnetgymnasiet med lärarna Mark Warner och Cecilia Zedig 

Med stort intresse och engagemang har eleverna som är aktiva i Lugnet 
gymnasiets miljöråd med stöd av lärarna Mark Warner och Cecilia Zedig bidragit 
och inspirerat till ett mer hållbart samhälle.  
Eleverna har tillsammans med lärarna på ett föredömligt sätt genomfört och 
deltagit i lokala och nationella aktiviteter som för miljöfrågorna framåt.  
 

Sänd till 

Stadskansliet  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-11-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 75 Remiss detaljplan för verksamhetsområde på 
Syrafabriksområdet  

MNM1607/14 

Beslut 

 
Miljönämnden diskuterar ärendet och ger följande vägledning inför det 
yttrande över planförslaget som förvaltningen ska avge. Mer i detalj 
bör klarläggas hur man avser att säkerställa skyddet av kisbränderna 
och styrningen av avvattningen inom området. 

  

Sammanfattning 

Vägledande diskussion förs med Thomas Jågas om detaljplanen för 
verksamhetsområdet på Syrafabriksområdet.  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-11-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 76 Verksamhetsplan och budget  

MNM0009/14 

Beslut 

 
1.   Med stöd av vad respektive taxa anger höjer miljönämnden 

timavgiften för 2015 till 

• 876 kronor per timme, gällande Falu kommuns taxa 
tillhörande miljöbalken och strålskyddslagen 

• 1137 kronor per timme, gällande Falu kommuns taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelområdet 

2.   Miljönämnden har diskuterat ärendet om verksamhetsplan och 
prioriteringar 2015. 

3.   Miljönämnden har tagit del av informationen.  
 

Sammanfattning 

Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i 
taxan antagna timavgiften med en procentsats motsvarande de tolv senaste 
månadernas förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, 
AKI, för tjänstemän). Med utgångspunkt från detta i taxan angivna index 
blir timavgiften för 2015 876 kronor för miljöbalken och strålskyddslagen. 
För offentlig kontroll inom livsmedelsområdet blir timavgiften 1137 kronor. 

 

Frågor som rör taxekonstruktionen, effektiviseringsarbetet och 
kostnadsutvecklingen inom tillsynen har samband med det uppdrag som 
miljönämnden vid sitt sammanträde 2014-05-21 § 29 lämnade till 
miljöförvaltningen inför budget 2016. 

 

Vägledande diskussion förs med verksamhetsledarna, Thomas Jågas och 
Chatarina Lindqvist om verksamhetsplan och prioriteringar för 2015. Lena 
Melander informerar på motsvarande sätt om livsmedelkontrollen inför 
2015 och öppnar för vägledande diskussion. Beslut om verksamhetsplanen 
fattas på närmast kommande miljönämndssammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-20 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-11-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 77 Förbud att nyttja och hyra ut ishallen och curlinghallen 
på Lugnet 2:4 

MNM1074/12 

Beslut 

 
Miljönämnden förbjuder trafik- och fritidsnämnden att efter 1 maj 
2015 nyttja och hyra ut ishallen och curlinghallen på Lugnet 2:4. 
 
Förbudet hindrar inte att åtgärder för att förbättra ishallens 
inomhusmiljö vidtas, så som att ishallen renoveras, saneras eller byggs 
om av behörig personal med kännedom om inomhusmiljön. 
 
Beslutet ska gälla även om det överklagas. 

 
Monica Lindh (V) lämnar en protokollsanteckning enligt bilaga.  

Sammanfattning 

Ärendet gäller Lugnets ishall och förekomst av mikrobiell påväxt. Det har 
varit känt sedan 2010 att ishallen har varit angripen av mikrobiell påväxt 
samt att ishallen då bedömdes vara tekniskt slut och att åtgärder var 
nödvändiga att vidta. 2011-10-20 beslutade trafik- och fritidsnämnden att 
avbryta totalrenoveringen av Lugnets ishall, projektet att totalrenovera 
ishallen har sedan dess flyttats fram i tiden. Under den här perioden har 
utövare, personal och besökare upplevt besvär med inomhusmiljön i 
ishallen. Det har då handlat främst om symptom som rinnande näsa, kliande 
ögon och utslag eller exem. Lugnet i Falun AB har under 2013-2014 
vidtagit åtgärder för att tillfälligt förbättra inomhusmiljön i ishallen. 
Miljönämnden valde att ta tag i frågan i samband med att projektet att 
renovera/bygga om ishallen flyttades fram ytterligare ett år till 2015. 

 

Alla som bedriver en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, förhindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl 
att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. För miljönämnden råder det ingen tvekan att 
det finns skäl att anta att Lugnets ishall (inklusive curlinghall) kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa. Detta grundas på de rapporter 
som visar på mikrobiell tillväxt den rapporterade höga frånvaron av utövare 
i Falu IF och de besvär som utövare och personal i ishallen har rapporterat. 
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Miljönämnd 
Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Trafik- och fritidsnämnden eller Lugnet i Falun AB har inte kunnat visa på 
att det inte längre föreligger risk för olägenhet för människors hälsa. Då inga 
uppföljande provtagningar och analyser har gjorts av ishallens 
inomhusmiljö efter vidtagna åtgärder. Ishallen kan inte nyttjas av trafik- och 
fritidsnämnden, föreningar, gymnasieskolor eller andra förrän 
miljönämnden bedömer att trafik- och fritidsnämnden vidtagit tillräckliga 
försiktighetsåtgärder och visar på att miljöbalkens krav uppfylls.  
 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-28 
Miljöförvaltningens PM, 2014-10-28 
 

 

Sänd till 

Trafik- och fritidsnämnden, 791 83 Falun 
Lugnet i Falun AB, Lugnet, 791 83 Falun 
Falu IF, Lugnetvägen, 791 31 Falun 
Hälsinggårdens AIK Ishockey, Koppartorget 4, 791 45 Falun 
Falu Konståkningsklubb, Molin, Tallbaksvägen 4A, 791 32 Falun 
Falu CC, Lars Nordström, Trotzgatan 85, 791 72 Falun 
Lugnetgymnasiet, Lugnetvägen 3, 791 31 Falun 
Hagströmska gymnasiet, Box 127, 791 23 Falun 
Räddningstjänsten Dalamitt, Lugnetleden 3, 791 38 Falun 

 

 

 

dbl01
Rektangel



 

 

 

Protokollsanteckning vid dagens Miljönämndsmöte 2014-11-05 
 
 

Ang äääärende ””””Tillsyn Lugnets Ishall, MNM1074/12””””. 
Enligt dagens beslut: ”Miljönämnden förbjuder trafik- och fritidsnämnden att efter 1 maj 2015 nyttja 

och hyra ut ishallen och curlinghallen på Lugnet 2:4. Förbudet hindrar inte att åtgärder för att 

förbättra ishallens inomhusmiljö vidtas, så som att ishallen renoveras, saneras eller byggs om av 

behörig personal med kännedom om inomhusmiljön. Beslutet ska gälla även om det överklagas.” 
 
 
 

Jag hade i första hand yrkat på bordläggning av ärendet men fick inte stöd för detta. Jag röstade 

då för ovanstående beslut men med nedanstående protokollsanteckning. 
 
 

I underlaget till miljönämndens beslut hänvisas till en Resultatredovisning av mikrobiologiska 

analyser på prover tagna 2013-05-14. Sedan dessa prover togs har ishallen renoverats och åtgärdats i omgångar med start juni 2013, och senast under oktober 2014 utifrån en besiktning 

gjord tillsammans med Pegasus Lab och Ocab 2014-10-01. Enligt LufAB är det inte skadligt att 

vistas i hallen men att nya analyser måste göras för att vara säker, samt att ”Efter säsongen 

2014/2015 kvarstår planerna på en total renovering av ishallen. Då blir samtliga fuktproblem åtgärdade”. 
 

Under vecka 43 (oktober 2014) skulle en funktionskontroll göras och därefter lär nya luftprover 

vara tagna. Men resultat fanns inte tillgängliga vid dagens miljönämndsmöte. Mot den bakgrunden 

förordade jag bordläggning. OM aktuella resultat, trots hittills genomförd renovering/sanering, 

skulle visa sig innebära risk för människors hälsa så bör tidpunkten för ett förbud snarare 

tidigareläggas.  
 
 
 
 
 
Monica Lindh 

Ordinarie ledamot för Vänsterpartiet Falun i Miljönämnden. 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-11-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 78 Rapport internkontrollen 2014 

 

MNM0027/14 

Beslut 

 
Miljönämnden tar redovisningen av genomförd internkontroll enligt 
kontrollplan 2014 till protokollet. 

 

Sammanfattning 

Miljöförvaltningen har genomfört kontroll enligt nämndens Plan för 
internkontroll 2014. 

Enligt 2014 års plan ska följsamheten till verksamhetsplanen, 
kostnadstäckningen och avtalsdatabasen granskas. 

Kontrollmomentet om att ”medarbetarindex ska uppgå till minst 75” är ej 
genomfört då mätmetoden ändrats samt att ev sammanställning/resultatet 
redovisas först i november 2014. Utöver detta ingick en obligatorisk del 
gällande alla förvaltningar. 

 

Bakgrund 

På förvaltningsnivå ingick fem kontrollmoment som bedöms vara viktiga att 
för att kunna förbättra och effektivisera verksamheten. De har även 
kopplingar till nämndens strategiska mål. Dessa togs fram genom att 
förvaltningen under hösten 2013 arbetade med Falu kommuns modell för 
risk och väsentlighetsanalys (konsekvens) inom områdena Verksamheten, 
Ekonomi, Medarbetare och Kunder. Utöver detta kvarstod kontrollområdet 
Avtalsdatabas från föregående år. 

• Hur mycket tillsynstid lägger vi i förhållande till behovet? 

• Andelen livsmedelsverksamheter i erfarenhetsklass A? 

• Kostnadstäckningen, intäkter/kostnader? 

• Utfallet medarbetarindex? 

• Registrering av ingångna avtal i avtalsdatabasen? 

 

Kontrollen utfördes i form av intervjuer av handläggare och Tf miljöchef 
samt uppgifter i nämndens verksamhetsuppföljning för 2013. 

 

Den obligatoriska delen omfattade två kontrollmoment.  
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Miljönämnd 
Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

• Att upphandling är gjord vid större beställningar/inköp av varor, 
tjänster och entreprenader och har genomförts i enlighet med 
gällande bestämmelser i LOU och riktlinjer i kommunen. Observera 
att gränsen för direktupphandling ändrats från 284 000 kr (vid 
framtagandet av internkontrollplan 2014) till att vara 388 000 kr för 
Falun under 2014. Från och med 2015 gäller 505 800 kr. 

• Att politiskt fattade beslut perioden okt/nov 2013 till okt 2014) 
verkställs och rapporteras till nämnd (obs gäller ej 
myndighetsbeslut!). 

 

Kontrollmomentet om politiskt fattade beslut utfördes av 
nämndsekreteraren. 

 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-29 

 

 

 

Sänds till 

Ekonomikontorets internkontrollansvarige 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-11-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 79 Information  

 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 

 Miljönämnden får information om: 

- Verksamhetsrapport 

- Ny organisation 

Margaretha Åslund informerar om ny organisation som träder i kraft 
1 januari 2015.  

- Energitillsyn, överklagat beslut 

 Peter Sjö informerar om överklagat beslut till Mark- och 
miljödomstolen gällande energitillsyn.  

- Rapportering Ingarvet  

Hans Johansson informerar om avfallshantering på Ingarvet.  

- Kurser 

Inga kurser att rapportera.  

 
 

 

 



 1 (3) 

 

Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-11-05 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 80 Delegationsärenden  
 

MNM0007/14 

 
Beslut 

Miljönämnden har tagit del av följande delegationsbeslut. 
 
 
MNM1183/14 Yttrande till SBK över detaljplan för Liljansskolan Svärdsjö-Boda 

23:7 
MNM1255/14 Beslut om miljöskyddsåtgärder + bekräftelse PCB 
MNM1552/14 Beslut 2014-09-11 om förlängt slamtömningsintervall 
MNM1236/14 Beslut om avslut 
MNM1420/14 Tillstånd 2014-09-01 WC + BDT till infiltration med kemfällning 
MNM1362/14 Beslut om förnyat tillstånd 2014-09-22 WC och BDT till 

infiltration 
MNM1505/14 Beslut om förnyat tillstånd 2014-09-23 för WC och BDT 
MNM1282/14 Beslut om förnyat tillstånd 2014-09-23 WC och BDT till 

infiltration 
MNM1243/14 Beslut om förnyat tillstån 2014-09-23 
MNM1253/14 Beslut om förnyat tillstånd 2014-09-23 WC och BDT till 

infiltration 
MNM1479/14 Tillstånd 2014-08-28 för WC och BDT till biobädd med 

kemfällning 
MNM1452/14 Tillstånd 2014-09-01 till biobädd med kemfällning 
MNM1291/14 Tillstånd Studsarvet 4:1 WC+ BDT till markbädd med 

kemfällning 
MNM1454/14 Tillstånd 2014-09-10 till biobädd med kemfällning 
MNM1488/14 Tillstånd 2014-09-10 till biobädd med kemfällning 
MNM1059/14 Tillstånd Botolfsbo 4:3 WC+ BDT till markbädd med kemfällning 
MNM1412/14 Tillstånd 2014-09-03 för WC o BDT till minireningsverk 
MNM1541/14 Tillstånd 2014-09-24 för minireningsverk 
MNM0419/14 Beslut om avgift 
MNM0472/11 Beslut om tillsynsavgift 
MNM1444/14 Beslut om avgift 
MNM1652/12 Beslut om avgift 2014-09-29 
MNM1246/13 Beslut om tillsynsavgift 2014-09-23 
MNM1767/10 Beslut om att avsluta ärende utan åtgärd 2014-09-24 
MNM2022/13 Beslut om att åtgärda låg inomhustemperatur 2014-09-17 
MNM2023/13 Beslut om att åtgärda låg inomhustemperatur 2014-09-17 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM0829/11 Beslut om avgift 2014-08-29 
MNM0183/14 Beslut om avgift anmälan 
MNM1480/14 Tillstånd 2014-09-05 för WC o BDT till biobädd med kemfällning 
MNM1374/14 Tillstånd 2014-09-05 för WC o BDT till biobädd med kemfällning 
MNM1461/14 Tillstånd 2014-09-05 Morbygden 11:1 WC och BDT till 

markbädd med fosforfälla 
MNM1766/13 Beslut om att redovisa uppgifter 
MNM0398/14 Beslut om avgift 2014-09-01 
MNM0406/14 Beslut om förbud 
MNM0420/14 Beslut om förbud 
MNM0406/14 Beslut om förbud 
MNM0394/14 Beslut om förbud 2014-09-04 
MNM0394/14 Beslut om avgift 2014-09-04 
MNM0423/14 Beslut om förbud 2014-09-08 
MNM0429/14 Beslut om avgift 2014-09-08 
MNM0426/14 Beslut om förbud 2014-09-08 
MNM0429/14 Beslut om förbud 2014-09-08 
MNM0250/14 Beslut om avgift 2014-09-09 
MNM0410/14 Beslut om avgift 2014-09-09 
MNM0354/14 Beslut om avgift 2014-09-16 
MNM0350/14 Beslut om avgift avlopp 2014-09-24 
MNM0258/14 Beslut om avgift 2014-09-24 
MNM0348/14 Beslut om avgift 2014-09-24 
MNM0252/14 Beslut om avgift 2014-09-29 
MNM0226/14 Beslut om avgift 2014-09-29 
MNM0225/14 Beslut om avgift avlopp 2014-10-29 
MNM0225/14 Beslut om förbud 2014-10-29 
MNM1228/14 Beslut om förbud 2014-09-05 
MNM1228/14 Beslut om avgift 2014-09-05 
MNM1562/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1564/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1533/14 Beslut om inplacering i riskklass och tilldelning av årlig 

kontrolltid 
MNM1528/14 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM1528/14 Beslut om avgift för extra kontroll 
MNM1565/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1563/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1540/14 Beslut om att åtgärda bristfällig märkning 
MNM1570/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1569/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1597/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 
MNM1481/14 Beslut 2014-08-29 om samrådsyttrande 
MNM1639/14 Yttrande 2014-09-26 
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MNM1623/14 Yttrande till byggnadsnämnden 2014-09-12 
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Sammanträdesdatum 

2014-11-05 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 81 Anmälningsärende  

 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av följande anmälningsärenden. 
 
 
Tillstånd till trädfällning vid Grycksbo kyrka, Stora Kopparbergs socken, 
Falu kommun 
 
Återsändes: Använd Vindlov.se & Vindbrukskollen för effektivare 
hantering av vindkraftsärenden! – Gemensamt brev från 8 Generaldirektörer  
 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-09-18 § 196 Parlamentariskt arbete 
inför mandatperiod 2015-2018  
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