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§ 60 Slutbesked, utformning av kök, Bergmästaren 20  
(BYGG 2013-000456) 

 MYN1033/16  
  

Beslut 
 

Byggherrens inlämnade förslag till ombyggnad av kök i lägenhet 42 
uppfyller kraven i Boverkets Byggregler, (BBR), avsnitt 8:43. 
Byggnadsinspektör i Falu kommun ska på plats säkerställa att 
ombyggnaden av kök utförts senast 2016-08-31. 

 
Birgitta Pettersson-Frank (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Sammanfattning/bakgrund 
Ärendet avser utformning av kök i lägenhet nr: 42 på fastigheten 
Bergmästaren 20 med avseende på att begränsa risken för personskador.  

Ärendets handläggning   
2013-09-30 beviljades bygglov för inredande av vindslägenheter på 
fastigheten Bergmästaren 20.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde 2016-03-31 
slutsamråd på fastigheten Bergmästaren 20 då byggherren önskade att få ta 
lägenheterna 42 och 51 i bruk. Vid slutsamrådet konstaterades att spishällen 
i lägenhet nr 42 placerats i en separat köksö som saknade utslagsvask. 
Kökets utformning strider enligt myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor (MyN) mot kraven om säkerhet vid användning. Vidare kunde 
det konstateras att köket ändrats sedan beviljat bygglov utan att byggherren 
varit i kontakt med MyN.   
Ett tillfälligt slutbesked beviljades 2016-03-31 och lägenheterna fick 
därmed tillfälligt tas i bruk. Beslutet tidsbegränsades till 2016-05-31 och har 
senare förlängts till 2016-08-31 för att ge byggherren en rimlig tidsfrist för 
åtgärd.   

2016-04-15 inkom byggherren med ett förslag till ombyggnad av kök.   

Nämndens bedömning/konsekvenser 
Regler för att begränsa risken för personskador utifrån kravet på säkerhet 
vid användning finns samlade i BBR, avsnitt 8.  

Avsnitt 8 är i övrigt indelat efter de olika olyckstyperna: skydd mot fall, 
sammanstötningar, klämning, brännskador, explosioner, instängning, 
förgiftningar och elektriska stötar. Projektering och utformning av 
byggnader ska göras så att risken för dessa olycksfall begränsas. 
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Varje delavsnitt i BBR börjar med en inledande föreskrift som är formulerad 
som ett funktionskrav. Det betyder att föreskriften talar om vad som ska 
uppnås men inte exakt hur det ska göras.  

Av BBR 8:43 framgår att ”utslagvask ska placeras så att risken för 
skållningsskador begränsas”. Efter föreskriften följer ett allmänt råd med 
förslag på hur kravet kan uppfyllas. Allmänna rådet lyder att ”utslagsvask 
bör placeras i samma inredningslängd som spisen”.  

MyN anser att fastighetsägarens inlämnade förslag på ombyggnation av kök 
uppfyller de formella kraven om säkerhet vid användning enligt BBR.  

Nämnden noterar dock att den föreslagna ombyggnationen avsevärt 
försämrar den praktiska användningen av köket. 

Beslutsgång 
Ordföranden yrkar bifall. Birgitta Pettersson Frank (MP) yrkar på avslag. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 
beslutet. Birgitta Pettersson-Frank reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Bilagor 
Handlingar som tillhör beslutet 

 
Så här gör du för att överklaga: 
1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din   
    överklagan inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars    
    kan ditt överklagande inte tas till prövning.   
2. Överklagan ska vara skriftlig. Skriv ett brev och sätt rubriken  
   ”Överklagande till Länsstyrelsen i Dalarnas Län”. Om du mejlar in  
    överklagandet, ange detta  som ärenderubrik. 
3. I början av brevet skriver du vad beslutet gäller, diarienumret på  
   beslutet och datumet då Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor  
   fattade beslutet. 
4.  Beskriv sedan hur du vill att beslutet ändras och varför. 
5.  I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra kontaktuppgifter  
    och gärna ditt personnummer. 
6.  Skicka med de handlingar eller annat som du tycker är viktiga för ärendet. 
7.  Skriv under! 
8.  Skicka brevet till: 
 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 
Falu kommun 
791 83 Falun 

 
Eller mejla till: 
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myndighetsnamnden@falun.se 
 

OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor 
efter att du fått beslutet. 
 
Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. 

När myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor får ditt 
överklagande 
Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre 
veckor efter att du fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra 
beslutet på det sätt som du önskar. Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, 
skickar vi ditt överklagande vidare till länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi 
meddelar dig om ditt överklagande skickas till länsstyrelsen. 
 
Om du har frågor om hur du överklagar 
Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om 
hur du överklagar, på tel. 023 – 830 00 eller e-post 
myndighetsnamnden@falun.se. 
Skriv diarienumret på beslutet i ärenderubriken på meddelandet. 
 

___________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 61 Slutbesked, utformning av kök, Gasverket 1 

(BYGG 2014-000886) 
 MYN1024/16  
  

Beslut 
Byggherrens inlämnade förslag till ombyggnad av kök i Gasverket 1, 4, 
5, 6 och 7 uppfyller kraven i Boverkets Bygg Regler, (BBR), avsnitt 
8:43.  Byggnadsinspektör i Falu kommun ska på plats säkerställa att 
ombyggnaden av kök utförts senast 2016-08-31. 
 

Birgitta Pettersson-Frank (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Sammanfattning/bakgrund 
Byggnadsprojektet har sedan startbeskedet gavs delats upp i 6 st separata 
fastigheter, Gasverket 1, 4, 5, 6, 7 och 8. Ärendet avser utformning av kök i 
Gasverket 1, 4, 5, 6 och 7 med avseende på att begränsa risken för 
personskador. Gasverket 8 berörs inte i ärendet. 

Ärendets handläggning   
2015-01-30 beviljades bygglov för nybyggnad av 6 st radhus på fastigheten 
Gasverket 1. Numera Gasverket 1, 4, 5, 6, 7 och 8. 

Slutsamråd har genomförts i etapper efter hand att byggherren önskat ta 
bostäderna i bruk. Gasverket 1, 5, 6 och 8 den 18/12 -2015, Gasverket 7 den 
23/2 -2016 och Gasverket 4 den 9/3 -2016. Vid slutsamråden konstaterades 
att spishällen i 5 av de 6 fastigheterna placerats i en separat köksö som 
saknade utslagsvask. Kökens utformning strider enligt miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen mot kraven om säkerhet vid användning. 
Vidare kunde det konstateras att köken ändrats sedan beviljat bygglov utan 
att byggherren varit i kontakt med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.   

Ett tillfälligt slutbesked beviljades vid varje slutsamråd och fastigheterna 
fick därmed tillfälligt tas i bruk. De tre tillfälliga slutbeskeden har senare 
sammanställts i ett gemensamt tillfälligt slutbesked som samtidigt förlängts 
till 2016-08-31 för att ge byggherren en rimlig tidsfrist för åtgärd.   

2016-04-08 inkom byggherren med ett förslag till ombyggnad av kök.   

Nämndens bedömning/konsekvenser 
Regler för att begränsa risken för personskador utifrån kravet på säkerhet 
vid användning finns samlade i BBR, avsnitt 8.  

Avsnitt 8 är i övrigt indelat efter de olika olyckstyperna: skydd mot fall, 
sammanstötningar, klämning, brännskador, explosioner, instängning, 
förgiftningar och elektriska stötar. Projektering och utformning av 
byggnader ska göras så att risken för dessa olycksfall begränsas. 
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Varje delavsnitt i BBR börjar med en inledande föreskrift som är formulerad 
som ett funktionskrav. Det betyder att föreskriften talar om vad som ska 
uppnås men inte exakt hur det ska göras.  

Av BBR 8:43 framgår att ”utslagvask ska placeras så att risken för 
skållningsskador begränsas”. Efter föreskriften följer ett allmänt råd med 
förslag på hur kravet kan uppfyllas. Allmänna rådet lyder att ”utslagsvask 
bör placeras i samma inredningslängd som spisen”.  

MyN anser att fastighetsägarens inlämnade förslag på ombyggnation av kök 
uppfyller de formella kraven om säkerhet vid användning enligt BBR.  

Nämnden noterar dock att den föreslagna ombyggnationen avsevärt 
försämrar den praktiska användningen av köket. 

Beslutsgång 

Ordföranden yrkar bifall. Birgitta Pettersson Frank (MP) yrkar på avslag. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 
beslutet. Birgitta Pettersson-Frank reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Bilagor 
Handlingar som tillhör beslutet 
 

Så här gör du för att överklaga: 
1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din överklagan  
     inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt  
     överklagande inte tas till prövning.   
2.  Överklagan ska vara skriftlig. Skriv ett brev och sätt rubriken ”Överklagande   
     till Länsstyrelsen i Dalarnas Län”. Om du mejlar in överklagandet, ange detta   
     som ärenderubrik. 
3.  I början av brevet skriver du vad beslutet gäller, diarienumret på beslutet och  
     datumet då Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor fattade beslutet. 
4.  Beskriv sedan hur du vill att beslutet ändras och varför. 
5.  I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra kontaktuppgifter och  
     gärna ditt personnummer. 
6.  Skicka med de handlingar eller annat som du tycker är viktiga för ärendet. 
7.  Skriv under! 
8.  Skicka brevet till: 
 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 
Falu kommun 
791 83 Falun 

 
Eller mejla till: 
 
myndighetsnamnden@falun.se 
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OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor 
efter att du fått beslutet. 
 
Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. 

När myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor får ditt 
överklagande 
Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre 
veckor efter att du fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra 
beslutet på det sätt som du önskar. Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, 
skickar vi ditt överklagande vidare till länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi 
meddelar dig om ditt överklagande skickas till länsstyrelsen. 
 
Om du har frågor om hur du överklagar 
Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om 
hur du överklagar, på tel. 023 – 830 00 eller e-post 
myndighetsnamnden@falun.se. 
Skriv diarienumret på beslutet i ärenderubriken på meddelandet. 
 

___________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 62 Strandskydd, Delegation för överbyggnad av två 
avloppsstationer, Yttertänger 15:7 &  
Klockarnäs 13:20 (BYGG 2016-000176) 

 MYN0922/16  
  

Beslut 
Byggnadsinspektör i Falu kommun får delegation att fatta beslut om 
strandskyddsdispens för ärende: 
BYGG 176/16 
BYGG 178/16 

Sammanfattning/Bakgrund 
Ärendena avser vardera en ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnation av överbyggnad för avloppspumpstation. Sökta lägen är båda 
två belägna närmare vatten än 100 m och därmed krävs strandskyddsdispes.  

För att skynda på handläggningen av ärendena föreslås att samtliga 
byggnadsinspektörer i Falu kommun får delegation på att besluta om 
strandskyddsdispens i aktuella ärenden. 

Handläggning i de två ärendena pågår men med stor sannolikhet så finns 
möjlighet att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i MB kap 7 § 
15 med stöd av miljöbalken (MB) kap 7 § 18b, då särskilda skäl enligt kap 7 
§ 18c punkt 5 föreligger och då syftena med strandskyddsbestämmelserna 
inte motverkas. Området i övrigt ska vara tillgängligt för allmänheten.  

Avloppspumpstationerna tillgodoser ett angeläget allmänt intresse i form av 
hantering av avlopp för området och byggnaderna och dess placering strider 
sannolikt inte mot syftena i strandskyddsbestämmelserna. Byggnaderna 
påverkar eller avskräcker troligen inte allmänheten att vistas vid stranden.  
___________________________________________________________ 
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§ 63 Information: Strategi och kontrollplan 2017-2019 

livsmedelslagen -behovsutredning 

 MYN0951/16  
  

Beslut 
De synpunkter och kompletteringar som framkommit vid diskussionen 
tas med vid den slutliga utformningen av Strategin och kontrollplanen 
för Livsmedelslagen 2017 - 2019. Myndighetsnämnden för bygg- och 
miljö (MyN) för i övrigt informationen till protokollet. 

Sammanfattning/bakgrund 
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av 
hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan planeras att 
uppfyllas av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och 
Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig 
kontroll. 
Planen ska ange hur de tillgängliga resurserna används för att uppnå en effektiv 
och ändamålsenlig kontroll. 
 
MyN som kontrollmyndighet ska ha aktuell behovsutredning och 
kontrollplan. Det är därtill önskvärt att MyN anger hur inriktningen av 
kontrollen ska vara. I detta dokument finns dessa delar samlade.  

Första gången denna typ av styrdokument blev antaget var avseende åren 
2012 – 2014. Det nu presenterade dokumentet utgår från 
livsmedelsverkets mall och utgör en revidering och anpassning till åren 
2017 – 2019.  

Antagande av det nu aktuella dokumentet planeras ske vid MyN:s 
junisammanträde. 

Bilaga 
Strategi och tillsynsplan 2017 – 2019 Livsmedelslagen – 
Behovsutredning version inför nämndens sammanträde 2016-05-26. 

  



 Sammanträdesprotokoll 12 (26) 
Falu kommun 
Myndighetsnämnden                     Sammanträdesdatum  
för bygg-och miljöfrågor 2016-05-26 
 
§ 64 Fasadändring av enbostadshus, anmälan, 

Bergalid 40 (BYGG 2015-000213) 
 MYN1018/16  
  
Beslut 

1. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § 
Plan och bygglagen (PBL). 

2. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
3. Med detta startbesked bestämmer myndighetsnämnden för bygg- och 

miljöfrågor (MyN) att kontrollplanen fastställs. (Enligt nedan). 
Kontrollplan 
Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljö som 
underlag för slutbesked: 
Anmälan från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
utfärdat startbesked. 

4. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
även om myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor inte har 
utfärdat ett slutbesked. 

5. Avgiften beräknas till 1994 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommun-fullmäktige). Faktura skickas separat. 

Sammanfattning/bakgrund 
Ärendet avser en anmälan om fasadändring (byte av fasadpanel) av ett 
enbostadshus på fastigheten Bergalid 40. Fastigheten är belägen inom ett 
villaområde som ingår både i Världsarvet Falun och i ett område som är 
av riksintresse för kulturmiljövård. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område. Detaljplanen är 
fastställd 1979-05-09 och byggnaden har i detaljplanen försetts med en 
skyddsbestämmelse ”q”. Enligt bestämmelsen måste särskild 
miljöhänsyn tas och åtgärder som förvanskar byggnadernas yttre form 
och allmänna karaktär får inte vidtas. Byggnaden är även värderad som 
en nbyggnad av stort kulturhistoriskt värde i kommunens bevarandeplan 
för innerstaden ”Husen berättar”. 

Nämndens bedömning/konsekvenser 
Med anledning av byggnadens och områdets höga kulturhistoriska 
värden har ärendet remitterats till kommunantikvarien och hon har i 
tjänsteskrivelse 2016-04-07 avstyrkt föreslagen åtgärd ur kulturhistorisk 
synpunkt. 

Diskussioner med sökanden och byggföretaget som ska utföra åtgärden 
har skett och sökanden har valt att stå fast vid sin ansökan med 
hänvisning till att företaget ej kan garantera målningsarbetet på befintlig 
fasad. 

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (MyN) anser att det vore 
önskvärt att fasaden ej byts ut, utan endast målas om. Men vid en samlad 
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bedömning kan det enligt MyN inte anses rimligt att kräva att sökanden 
behåller befintlig fasad eftersom fasaden byts från trä till trä och det kan i 
sig inte antas förändra byggnaden eller områdets karaktär så väsentligt att 
anmälan borde avstyrkas.   

Upplysningar 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut om startbesked upphör att 
gälla två år efter det att beskedet gavs 

Bilagor 
Handlingar som tillhör beslutet 

 
Så här gör du för att överklaga: 
1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din överklagan  
     inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt  
     överklagande inte tas till prövning.   
2.  Överklagan ska vara skriftlig. Skriv ett brev och sätt rubriken ”Överklagande   
     till Länsstyrelsen i Dalarnas Län”. Om du mejlar in överklagandet, ange detta   
     som ärenderubrik. 
3.  I början av brevet skriver du vad beslutet gäller, diarienumret på beslutet och  
     datumet då Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor fattade beslutet. 
4.  Beskriv sedan hur du vill att beslutet ändras och varför. 
5.  I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra kontaktuppgifter och  
     gärna ditt personnummer. 
6.  Skicka med de handlingar eller annat som du tycker är viktiga för ärendet. 
7.  Skriv under! 
8.  Skicka brevet till: 
 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 
Falu kommun 
791 83 Falun 

 
Eller mejla till: 
 
myndighetsnamnden@falun.se 
 

OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor efter 
att du fått beslutet. 
 
Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. 
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När myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor får ditt överklagande 
Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor efter 
att du fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra beslutet på det sätt 
som du önskar. Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, skickar vi ditt 
överklagande vidare till länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi meddelar dig om ditt 
överklagande skickas till länsstyrelsen. 
 
Om du har frågor om hur du överklagar 
Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om hur du 
överklagar, på tel. 023 – 830 00 eller e-post myndighetsnamnden@falun.se. 
Skriv diarienumret på beslutet i ärenderubriken på meddelandet. 
 
___________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 65 Information till nämnden MYN0613/15 

   
- Christer Pettersson, Dalarnas regionala energi- och klimatseminarium 
- Anders Bjernulf, Desab, Modernt synsätt på enskilda avlopp  
- Dan Westerberg och Susanne Svärdström FAH Kommunerna och miljön 

 
 
Sammanfattning 
Christer Pettersson har deltagit vid Dalarnas regionala energi- och 
klimatseminarium i Borlänge den 17 maj. Under dagen presenterades 14 
olika föreläsningar. Sammanlagt deltog 140 personer. 
  
Dalarna presenterades inledningsvis som ett pilotlän när det gäller grön 
utveckling. Fokus lades bland annat på att till kommande generation lämna 
över en miljö i vilken de största miljöproblemen är lösta.  
 
Ämnen som diskuterades under dagen var bland annat: 

- Träbyggnation 
- Greenbusiness region, ett projekt i teknikdalen i Borlänge. Fokus på 

alternativa drivmedel för personbilar.  
- Arbetet med en länstransportplan för tyngre transporter ska inledas 

under hösten 2016.  
- Falu energi- och vatten presenterade sitt fokus på el-bilar. Den första 

el-bilen köptes in 2009. Satsningar på utbyggnad av flera 
laddstationer har sedan dess genomförts. Falu energi- och vatten 
investerar enbart i elbilar då de kompletterar sin bilpark.  

- Inlandsbananprojektet fokuserar på godståg som drivs med biodisel.  
 
 
Anders Bjernulf, Desab - värdeskapande VA. Anders presenterar ett 
modernt synsätt på enskilda avlopp. Företaget Desab bildades 2014 med 
syfte att ta tillvara och utveckla potentialen i den möjlighet som ny teknik 
inom avloppshantering ger landsbygden och dess invånare. Desabs 
företagsidé är att skapa minireningsverk i de områden där kommunen inte 
har för avsikt att etablera kommunalt avlopp. Desab erbjuder lösningar på 
ett gigantiskt men dolt miljöproblem. Anders menar att flertalet 
fastighetsägare slamtömmer sin avloppsanläggning och betalar 
entreprenören för jobbet, klart!  
Många fastighetsägare är inte medvetna om att en infiltration äldre än 20 år 
renar endast 7 % av avloppsvattnet. Ansvaret för infiltrationen är 
fastighetsägarens. En infiltrationsbädd kostar ca 120 000 kr att anlägga och 
en ny infiltration håller i ca 10 år.  
 
I Sverige finns det idag ca 700 000 enskilda avlopp, hälften av dessa skulle 
vid en besiktning inte bli godkända. De enskilda avloppen tenderar dock  att 
var i bättre skick ju närmare de större städerna man kommer enligt 
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vattenmyndigheten. Den nationella planen är att de bristfälliga avloppen ska 
vara åtgärdade år 2026.  
 
Desab vänder sig till en marknad som växer snabbt. Desab projekterar, 
finansierar, avtalar och installerar. Ett helhetsåtagande likt ett kommunalt 
bolag. Alla är vinnare den enskilda fastighetsägaren, kommunen och miljön. 
 
Desab erbjuder ett minireningsverk med en beräknad livslängd på 99 år till 
en kostnad av ca 90 000 kr. Inga ytterligare kostnader tillkommer de 
kommande 10 åren och fastighetsägaren behöver inte ta något eget ansvar. 
Tecknade avtal med fastighetsägarna gäller 10 år och kostnaderna får aldrig 
öka mera än vad kommunens va-avgifter eller konsumentprisindex. 
 
 
Dan Westerberg, Susanne Svärdström redovisar från FAH- Kommunerna 
och miljön, 27-28 april i Stockholm. FAH är ett forum för Sveriges 
kommuner där de träffas kring olika miljöfrågor. Anders Wikman ordf. i 
miljömålsberedningen rapporterade att en ny klimatlag är under 
framtagande med en vägledande karaktär. Utredning kommer 1 juli.  
 
Tre kommuner Uppsala, Östersund och Växjö, beskrev sin respektive 
klimatpolitik. Bland annat handlade det om solceller, träbyggnad samt 
eldsjälars stora betydelse i miljöpolitiken. 
Klimatanpassning, hur förebygger vi klimatskador, erosion, jordskred m.m. 
var andra frågor som diskuterades. 
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§ 66 Behovsutredning enligt MB för 2017-2019 

 MYN0792/16  
  

Beslut   
 
Myndighetsnämnden antar behovsutredningen enligt miljöbalken 
2017-2019 i sin helhet. 

Dietmar Gleich (L) reserverar sig mot beslutet vad gäller tillsynstiden 
avseende energihushållning. 

Bakgrund 
Peter Sjö föredrar ärendet. 

MyN ska bedriva tillsyn utifrån miljöbalkens bestämmelser och förordningar 
och föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken.  

Av miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår att MyN som operativ 
tillsynsmyndighet ska se till: 

• att det finns en utredning av tillsynsbehovet som avser en tid om tre år 
och som årligen ska ses över och vid behov ändras (behovsutredning) 

• att föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande 
tillsyn (register)  

• att för varje verksamhetsår upprätta en plan över hur tillsynsarbetet 
ska utföras det aktuella året (tillsynsplan) 

• att tillsynsarbetet bedrivs effektivt  
• att utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor 
• att årligen följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten 

Nämndens bedömning/konsekvenser 
En behovsutredning är varje kommun enligt lag tvungna att göra.  
I utredningen specificeras de områden som myndighetsnämnden har 
tillsyn av inom miljöbalken. Behovsutredningen visar var det finns behov 
att lägga våra resurser. Utredningen hjälper till vid verksamhetsplanering 
för kommande år. 
 
Beslutsgång 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Dietmar Gleich (L) 
yrkar på att det totala tillsynsbehovet i antal timmar gällande 
Energihushållning bör ändras till 10 (sid 30 Behovsutredning enligt 
miljöbalken 2017-2019). Ordförande ställer förslagen emot varandra och 
finner att nämnden bifaller förvaltningens beslutsförslag. Dietmar Gleich 
reserverar sig mot beslutet. 

Bilagor 
Behovsutredning enligt miljöbalken 2017-2019 
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§ 67 Anmälan Boda såg i Dalarna AB om utökning av 

verksamhet Svärdsjö-Boda 47:3 

 MYN0318/16  
  

Beslut 
 

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (MyN) beslutar 
att nämndens tidigare beslut 2015-12-03 om förbud att använda 
de två upplagsytorna upphävs. Istället beslutar MyN om följande 
begränsningar och skyddsåtgärder när de båda ytorna används. 

1. Upplagsyta 1 i bilagd karta får användas för uppläggning av 
timmer, virkespaket och för parkering av fordon.  
 

2. Upplagsyta 2 i bilagd karta får användas för uppläggning av 
timmer, virkespaket och för parkering av fordon. Innan ytan 
tas i bruk ska ett bullerskydd uppföras och godkännas. MyN 
delegerar till handläggande tjänsteman att besluta om 
godkännande av bullerskyddets utformning. 
 

3. Uppföljning med bullermätning vid bostadshusen Svärdsjö-
Boda 49:1, Svärdsjö-Boda 11:9 och Svärdsjö-Boda 11:14 ska 
ske inom 3 månader från att ytorna tagits i bruk.  

 

1 

2
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Bakgrund 
Boda Såg i Dalarna AB (nedan Boda Såg) har anmält att man avser att 
använda två angivna upplagsytor på grannfastigheten Svärdsjö-Boda 
47:11 för att lagra timmer och virkespaket, samt parkera fordon. 

Boda Såg har tidigare använt dessa ytor utan någon föregående anmälan. 
Användningen stred mot tidigare beslut om sågens verksamhetsområde. 
MyN har därför beslutat 2015-12-03 att Boda Såg inte får använda de 
aktuella ytorna.  

Den nu aktuella anmälan har skickats ut till de närmaste grannarna för 
möjlighet till yttrande. Yttranden har kommit in från 

 Kjell och Monica Backlund 
 Sven Jansson 
 Anders Jansson 
 Jan och Malin Stängnings 
 Adam och Anna Ericsson 
 Mia Gröndahl 
 Elisabeth och Göran Forsén. 

Två av yttrandena är positiva till sågens planerade ändringar. Övriga har i 
huvudsak följande invändningar. Utökning av verksamhetsområdet kan 
inte accepteras med tanke på att avståndet till bostäder är kort och risk för 
ytterligare buller föreligger. Redan nuvarande bullernivå är för hög. 
Bullerutredningen i ärendet är otillräcklig för att man ska kunna bedöma 
hur bullret påverkas av den planerade ändringen. Det måste stå klart att 
utökningen bara avser de markerade områdena och inte hela fastigheten 
Svärdsjö-Boda 47:11. Det är inte klarlagt att det fortfarande förekommer 
köbildning på väg 850. Nämndens tidigare beslut ska fortsätta att gälla. 

Boda Såg har getts möjlighet att bemöta yttrandena. Boda Såg har inte 
använt sig av denna möjlighet. 

Nämndens bedömning 
Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap ska den som 
bedriver en verksamhet skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda 
människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. Den som bedriver 
en verksamhet ska också utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs. För en 
verksamhet som tar i anspråk ett markområde ska det väljas en plats som 
är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta 
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

När frågor prövas om tillåtlighet och vid tillsyn enligt miljöbalken är alla 
som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet skyldiga att visa att de 
förpliktelser som följer av 2 kap miljöbalken iakttas (2 kap 1 § 
miljöbalken). 

Under en lång följd av år har grannarna till Boda Såg ansett sig störda av 
buller med mera från sågens verksamhet. Ett antal åtgärder från sågens 
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sida har minskat störningarna till en nivå som av MyN betraktats som 
acceptabel vid normal drift. Flera för Boda Såg inskränkande beslut har 
fattats av MyN under denna tid för att möjliggöra driften utan 
oacceptabla störningar för grannarna. Ett av dessa beslut har varit att 
begränsa sågverkets verksamhetsområde, för övrigt helt i enlighet med de 
av sågen inlämnade handlingarna i anmälningsärendet år 2011. Avståndet 
till kringliggande bostadshus är i flera fall kort, vilket innebär att en 
ytterligare minskning av detta avstånd omedelbart skulle öka risken för 
störningar genom buller och annat för grannarna. Boda Såg har i detta 
ärende haft bevisbördan för att visa att ett utökat verksamhetsområde inte 
skulle leda till ökade olägenheter för grannarna. Den av Boda Såg 
inlämnade bullerutredningen innehåller inte sådana uppgifter och 
slutsatser att det är visat att utökningen kan ske utan sådana olägenheter. 
Det är inte heller möjligt att utifrån de inlämnade uppgifterna göra en 
sådan bedömning. 

Boda Såg uppger att de nya ytorna behövs för att logistiken inte fungerar 
som planerat inom nuvarande verksamhetsområde. MyN vill i detta 
sammanhang påpeka att frågan om utrymmesbehov ställdes i samband 
med att produktionen ökades 2011. Boda Såg uppgav då att något extra 
utrymme inte behövdes för utökad produktion. MyN:s beslut om ökad 
produktion fattades således på den grunden att den inte skulle medföra att 
ytterligare områden togs i anspråk. 

MyN bedömer att sågens verksamhet dagtid med nuvarande omfattning 
uppfyller de krav som har ställts i tidigare beslut och därmed inte utgör 
en oacceptabel störning för grannarna. Marginalen för denna bedömning 
är dock mycket liten och även en mindre förändring av störningsbilden 
skulle kunna leda till att situationen inte längre är godtagbar.  

MyN anser att den mindre av de två upplagsytorna får tas i bruk för 
uppläggning av timmer, virkespaket och för parkering av fordon utan att 
vidare krav ställs på Boda Såg. Ytan är liten och bedöms inte innebär 
någon avgörande skillnad i bulleravseendet gentemot de närboende. 

Den större av de två ytorna bedöms genom sin placering kunna medföra 
en större bullerpåverkan för kringboende. Därav bedömer MyN att 
bullerskydd ska uppföras vid den stora ytan innan verksamheten får 
påbörjas. Utformningen av bullerskyddet ska godkännas av avdelningen 
bygg- och miljö innan verksamheten påbörjas.  

Boda såg ska även till MyN inkomma med en uppföljning gällande 
bullerstörning. En bullermätning vid bostadshus ska ske inom 3 månader 
från att ytorna börjat nyttjas.  

Upplysningar 
1. Avgift för handläggning av detta anmälningsärende tas ut enligt 

kommunens taxa efter särskilt beslut. 
2. Uppförande av bullerblank kräver bygglov. 
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Bilagor 
Handlingar som tillhör beslutet 

- Karta 

- Mottagningskvitt och svarskuvert 
 

Så här gör du för att överklaga: 
1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din överklagan  
     inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt  
     överklagande inte tas till prövning.   
2.  Överklagan ska vara skriftlig. Skriv ett brev och sätt rubriken ”Överklagande   
     till Länsstyrelsen i Dalarnas Län”. Om du mejlar in överklagandet, ange detta   
     som ärenderubrik. 
3.  I början av brevet skriver du vad beslutet gäller, diarienumret på beslutet och  
     datumet då Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor fattade beslutet. 
4.  Beskriv sedan hur du vill att beslutet ändras och varför. 
5.  I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra kontaktuppgifter och  
     gärna ditt personnummer. 
6.  Skicka med de handlingar eller annat som du tycker är viktiga för ärendet. 
7.  Skriv under! 
8.  Skicka brevet till: 
 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 
Falu kommun 
791 83 Falun 
 
Eller mejla till: 
 
myndighetsnamnden@falun.se 
 

OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor efter 
att du fått beslutet. 
 
Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. 
När myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor får ditt överklagande 
Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor efter 
att du fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra beslutet på det sätt 
som du önskar. Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, skickar vi ditt 
överklagande vidare till länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi meddelar dig om ditt 
överklagande skickas till länsstyrelsen. 
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Om du har frågor om hur du överklagar 
Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om hur du 
överklagar, på tel. 023 – 830 00 eller e-post myndighetsnamnden@falun.se. 
Skriv diarienumret på beslutet i ärenderubriken på meddelandet. 

____________________________________________________ 

Beslutet ska sändas till 
Boda såg i Dalarna AB (delgivning) 
Kjell och Monica Backlund (delgivning) 
Sven Jansson 
Anders Jansson 
Jan och Malin Stängnings 
Adam och Anna Ericsson 
Mia Gröndahl 
Elisabeth och Göran Forsén. 
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§ 68  Pågående och nya detaljplaner MYN0628/16 

 
Beslut 
 

Informationen förs till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Susanne Svärdström redovisar pågående och nya detaljplaner. 
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§ 69    Kurser & konferenser MYN0832/16 

 
Beslut 

 
Informationen förs till protokollet. 

 
Sammanfattning 
Inga relevanta kursinbjudningar har inkommit. 
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§ 70 Delegationsärenden MYN0615/15 

  
Beslut 

 
Informationen förs till protokollet.   
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§ 71 Anmälningsärenden MYN0614/15 

 
Beslut 

 
Informationen förs till protokollet. 
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