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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott    2010-11-23 

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15-16.42 Plats och tid 

Jonny Gahnshag (S), ordf. ej § 8 Mikael Rosén (M) Beslutande 
Britt Källström (S) Håkan Hammar (M) 
Krister Andersson (V) ord. § 8 Mats Dahlström (C)  
Richard Holmqvist (MP)   

Susanne Norberg (S)   Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) Ej tjänstgörande 
ersättare Lena Johnsson (S) Ingrid Näsman (KD)  

Ragnar Kroona (S)  
 

Kommundirektören, stadsbyggnadschefen, miljöchefen, näringslivschefen 
§§ 1-12, praktikant Johan Nyling §§ 1-12,  

Övriga deltagare 

nämndadm Kerstin M Söderlund  
Planchef Anna Perols från stadsbyggnadskontoret §§ 18-21, 
utvecklingsledare Mats Reutherborg § 12, miljöstrateg Lena Melander  
§ 12.    

  
Krister Andersson Utses att justera 

Rådhuset 2010-11-29 Justeringens tid och plats 

1-22 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
……………………………………………………………... 
Kerstin M Söderlund 

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Jonny Gahnshag             Krister Andersson § 8 

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
 Krister Andersson 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
Sammanträdesdatum  2010-11-23 
Datum när anslaget sätts upp 2010-12-29        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Kerstin M Söderlund 

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott    2010-11-23 

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 1 Närvaro av Johan Nyling under sammanträdet .............................4 

§ 2 Samråd om detaljplan för del av Surbrunnsområdet .....................5 

§ 3 Samråd om upphävande av detaljplanen för större delen 
av Sågmyra tätort...........................................................................6 

§ 4 Samråd om upphävande av detaljplan för området väs-
ter om Krondiket............................................................................7 

§ 5 Begäran om planuppdrag för Danholn 7:8 ....................................8 

§ 6 Begäran om planuppdrag för ”Stabergs udd”................................9 

§ 7 Begäran om planuppdrag för upprättande av 
områdesbestämmelser för Gamla Herrgården .............................11 

§ 8 Begäran om planuppdrag för detaljplan för bostäder vid 
Kungsgårdsvägen ........................................................................12 

§ 9 Översyn av gällande parkeringsnorm i Falu kommun ................13 

§ 10 Medfinansiering av projektet Magasinet - öppen 
mötesplats och kreativt labb ........................................................14 

§ 11 Godkännande om deltagande och finansiering av ETM- 
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§ 12 Lägesrapport tillväxtprogrammet, folkhälsoprogrammet 
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§ 13 Svar på medborgarförslag från Anders Stål; Smidigare 
in- och utfart från nya Slätta till riksväg 50.................................17 

§ 14 Svar på medborgarförslag från Ehrling Sjöberg: Bygg en 
komplett ringväg runt centrala Falun ..........................................18 

§ 15 Svar på medborgarförslag från Lars Jansson; Avstå från 
VM-ansökan om hoppbackarna behöver byggas om och 
bygg längre elljusspår i stället för gångtunnel.............................19 

§ 16 Svar på motion från Kjell Hjort (FAP) och Maria Gehlin 
(FAP): Lägg ned en avloppsledning från Aspeboda 
samtidigt som man drar dricksvattenledningen från 
Lennheden ...................................................................................20 

§ 17 Svar på motion från Sören Johansson (V); Riktlinjer för 
bygdepeng från vindkraft ............................................................21 

§ 18 Översiktsplan för Falu kommun, tema vindbruk.........................22 

§ 19 Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län, 
tillståndsansökan för vindkraftanläggning i Svartnäs med 
omnejd i Falu kommun................................................................24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 1T   2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 20 Svar på remiss från Energimarknadsinspektionen om 
nätkoncession för linje avseende ny 130 kV kraftledning 
mellan Jädraås vindkraftpark och Hofors, Dalarnas och 
Gävleborgs län.............................................................................26 

§ 21 Svar på remiss från Energimarknadsinspektionen om 
nätkoncession för linje avseende ny 130 kV kraftledning 
mellan Svartnäs vindkraftpark och Hofors..................................27 

§ 22 Faluns kransvatten bäst i landet...................................................28 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 1T   2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 Närvaro av Johan Nyling under sammanträdet 

Diarienummer KS 26/10 

Ärendet 
Ordföranden föreslår utvecklingsutskottet besluta att Johan Nyling, praktikant på näringslivs-
kontoret, får närvara vid dagens sammanträde. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  Johan Nyling får närvara vid dagens sammanträde. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 2TT   2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Samråd om detaljplan för del av Surbrunnsområdet 

Diarienummer KS 483/08 

Ärendet 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av markområdet på båda 
sidor om Surbrunnsvägen vid Dalregementet för bl.a. småindustri, kontor 
och bostäder. 

Detaljplanen innebär att området utmed Surbrunnsvägen öster om Dalrege-
mentet kan förtätas och exploateras i större utsträckning. Området kan där-
med få en mer stadsmässig prägel. Detaljplanen innebär en förstärkning av 
Dalregementet som etableringsområde för verksamheter. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att förslag 
till detaljplan för del av Surbrunnsområdet lämnas utan erinran. 

Tidigare behandling 
Området ingår i det område för vilket ett detaljplaneprogram antogs av 
kommunfullmäktige den 14 februari 2008. 

Byggnadsnämnden beslutade den 1 september 2010, att godkänna förslag 
till detaljplan för del av Surbrunnsområdet för samråd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-11-08/samrådshandlingar. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att   lämna förslag till detaljplan för del av Surbrunnsområdet utan erinran. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 3TT   2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Samråd om upphävande av detaljplanen för större delen 
av Sågmyra tätort. 

Diarienummer KS 176/07 

Ärendet 

Syftet med förslaget är att upphäva gällande detaljplan för större delen av 
Sågmyra tätort eftersom den idag är ett hinder för många åtgärder som fas-
tighetsägarna önskar genomföra då varken bygglov eller tillstånd till fastig-
hetsbildning kan lämnas på platser där det enligt detaljplanen ska vara ga-
tumark. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade om planuppdrag den  
14 april 2007. 

Byggnadsnämnden beslutade att godkänna förslag till upphävande av de-
taljplanen för samråd den 8 april 2010. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-10-27. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  lämna förslag till upphävande av detaljplan för större delen av Sågmyra 
tätort utan erinran.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 4TT   2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Samråd om upphävande av detaljplan för området väs-
ter om Krondiket 

Diarienummer KS 525/10 

Ärendet 
Syftet med förslaget är att upphäva gällande detaljplan för området väster 
om Krondiket med undantag för åtta småhusfastigheter i planens nordöstra 
del, som är en del av det befintliga bostadskvarteret. För dessa åtta fastighe-
ter fortsätter planen att gälla. Resterande bostadsbebyggelse med tillfart 
enligt planen kommer inte att genomföras och idag utgör planen ett hinder 
för fortsatt utveckling av området. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att förslag 
till upphävande av detaljplan för området väster om Krondiket lämnas utan 
erinran. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 8 februari 2005 att 
upphäva detaljplanen för Krondiket.  

Byggnadsnämnden beslutade den 1 september 2009 att godkänna förslag till 
upphävande av detaljplan för området väster om Krondiket för samråd.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-11-04/samrådshandlingar. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  lämna förslag till upphävande av detaljplan för området väster om 
Krondiket utan erinran. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 5TT   2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Begäran om planuppdrag för Danholn 7:8 

Diarienummer KS 627/10 

Ärendet 
Reningsverket i Danholn används inte längre, eftersom avloppet i stället 
leds till reningsverket i Främby. Falu Energi och Vatten AB önskar därför 
sälja fastigheten, vilket förutsätter ny detaljplan. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Falu Energi & Vatten AB 2010-10-21. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-11-10. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att 
upprätta förslag till detaljplan för Danholn 7:8 enligt önskemål från Falu 
Energi och Vatten AB, 

att  planarbetet bekostas av Falu Energi och Vatten AB samt  

att  planuppdraget inte innebär något slutligt ställningstagande i sakfrågan. 

 

Expeditioner 
Falu Energi &Vatten AB  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 6TT   2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 6 Begäran om planuppdrag för ”Stabergs udd” 

Diarienummer KS 93/10 

Ärendet 
Bergvik Skog AB äger stora markområden i Staberg, mellan Runn och väg 
266. Redan 2006 presenterade bolaget idéer om bostadsexploatering i områ-
det. År 2008 inkom en ansökan om samordnad översiktlig planläggning för 
Staberg-Ragvaldsberg. Efter egna utredningar och fortsatta diskussioner 
med stadsbyggnadskontoret, har Bergvik Skog AB nu meddelat att man 
önskar gå vidare med den del som ligger norr om småbåtshamnen i Staberg. 
Där vill man skapa uppemot 50 byggrätter, för i huvudsak friliggande villor 
men även med inslag av tätare bebyggelse, t ex kedjehus. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan.  

Tidigare behandling 
Inga formella beslut har fattats. Ärendet redovisades under stadsbyggnads-
beredningens busstur den 19 oktober 2006 och har därefter funnits med vid 
stadsbyggnadsberedningens återkommande planprioriteringsdiskussioner. 

Beslutsunderlag 
Begäran från Bergvik Skog AB om planläggning för bostadsbebyggelse i 
anslutning till Stabergs småbåtshamn 2008-03-10. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-11-08. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  ställa sig positiv till att exploateringsönskemålen för ”Stabergs udd” 
prövas genom en detaljplaneprocess, som inleds med ett programskede, 

att  fastighetsägaren på egen bekostnad och i samråd med stadsbyggnads-
kontoret får upprätta erforderliga planhandlingar i digital form, 

att  fastighetsägaren även ska bekosta stadsbyggnadskontorets formella 
handläggning av planärendet samt 

att  detta planuppdrag inte innebär något slutligt ställningstagande i sakfrå-
gan. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 6TT   2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Bergvik Skog AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 7TT   2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7 Begäran om planuppdrag för upprättande av områdes-
bestämmelser för Gamla Herrgården 

Diarienummer KS 820/08 

Ärendet 
I enlighet med vad som anges i Verksamhetsplan 2010 för Världsarvet Fa-
lun, ska arbetet med att upprätta områdesbestämmelser för Gamla Herrgår-
den påbörjas under 2010. Syftet med upprättandet av områdesbestämmelser 
är att utöka skyddet för den kulturhistoriska bebyggelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-10-19. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
och Mikael Roséns förslag 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), att 
upprätta förslag till områdesbestämmelser för Gamla Herrgården samt  

att  planarbetet bekostas av Falu kommun. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 8TT   2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 8 Begäran om planuppdrag för detaljplan för bostäder vid 
Kungsgårdsvägen 

Diarienummer KS653/10 

Ärendet 
Dagon i Falun AB tillsamman med HSB Dalarna samt Kopparstaden AB 
har aktualiserat möjligheterna att bygga nya bostäder i ett område norr om 
Kungsgårdsvägen, mellan Dalregementet och Övre Norslund. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan.  

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige antog ett detaljplaneprogram för området öster om 
Dalregementet den 14 februari 2008. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-11-09. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Krister Anderssons  
förslag 

att  ställa sig positiv till att en detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen 
upprättas, 

att  planarbetet bekostas av fastighetsägaren samt 

att  detta planuppdrag inte innebär något slutligt ställningstagande i sakfrå-
gan. 

Protokollsanteckning: Jonny Gahnshag anmäler jäv och deltar inte i över-
läggning eller beslut 

Expeditioner 
Dagon i Falun AB 

Kopparstaden AB 

HSB Dalarna 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 9TT   2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 9 Översyn av gällande parkeringsnorm i Falu kommun 

Diarienummer KS 413/10 

Ärendet 
Falun har en parkeringsnorm (P-norm) som beslutades i mitten av 80-talet. 
P-normen anger hur många p-platser som måste ordnas på egen fastighet i 
samband med en exploatering. Den används främst i samband med exploa-
tering. Gällande P-norm ses ofta som en begränsande faktor i samband med 
exploatering. P-normen bör ses över och även kompletteras med en norm 
för cykelparkeringar. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att de får i 
uppdrag att upprätta förslag till ny parkeringsnorm för Falu kommun. 

Tidigare behandling 
Byggnadsnämnden beslutade den 8 april 2010 att en tillsyn av parkeringar 
ska ske. 

Behovet av en översyn av gällande p-norm diskuterades i stadsbyggnadsbe-
redningen den 22 april 2010. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-11-08. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag  

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att 
upprätta förslag till ny parkeringsnorm för Falu kommun.   
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

10TT
  2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 10 Medfinansiering av projektet Magasinet - öppen mötes-
plats och kreativt labb  

Diarienummer KS 82/10 

Ärendet/ 
Magasinet har sedan 2006 utvecklats till en viktig mötesplats och arena för 
samtidskultur. Den förening som driver verksamheten planerar nu ett nytt 
EU-projekt, ”Magasinet – öppen mötesplats och kreativt labb”, för perioden 
2011 – 2013 och söker medfinansiering hos ett antal samverkansparter.   

Tidigare behandling 
Den ansökan som nu är aktuell har behandlats i Tillväxtrådet den 25 oktober 
2010. Rådet ställde sig då positivt till att medfinansiera projektet men fatta-
de inte något beslut eftersom många ledamöter var borta och den tillträdan-
de majoriteten skulle ges möjlighet att påverka beslutet. Vid ett efterföljande 
möte mellan Jonny Gahnshag och Mikael Rosén den 5 november 2010 för-
ordades en medfinansiering på en något lägre nivå än den som finns i Maga-
sinets ansökan. Normalt följs Tillväxtrådets beslut om finansiering med rå-
dets budgetmedel upp genom att kommunstyrelsens ordförande fattar ett 
delegationsbeslut.  Det nu aktuella projektet ryms dock inte inom den dele-
gation kommunstyrelsens ordförande har och ett beslut krävs därför i kom-
munstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-10. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  medfinansiera projektet ”Magasinet – öppen mötesplats och kreativt 
labb” med     115 000:- år 2011,  
                      265 000:- år 2012,  
                      265 000:- år 2013 samt  

att  finansiering sker genom Tillväxtrådets budget. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

11TT
  2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 11 Godkännande om deltagande och finansiering av ETM- 
projektet

Diarienummer  247/10 

Ärendet 
Falu Kommun har genom ett nära samarbete med KTH fått möjligheten att 
delta i ett internationellt industriprojekt inom Lifelong Learning Programme 
/ Leonardo da Vinci.  

Projektet benämns ETM – Experience Transfer Model. 

Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) föreslår  
att ETM projektet beviljas ett bidrag på ca 165.000 kr (17.205 Euro) samt 
att  kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) får ansvar för orga-
nisation och projektuppföljning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) tjänsteskrivelse 2010-
11-15. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  bevilja projektet ETM ett bidrag på ca 165.000 kr (17.205 Euro), 

att  bidraget fördelas med 82.500 kr för vardera år 2011 och 2012 samt 

att  näringslivskontoret får ansvar för organisation och projektuppföljning. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

12TT
  2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 12 Lägesrapport tillväxtprogrammet, folkhälsoprogrammet 
och miljöprogrammet  

Diarienummer KS 107/10 

Ärendet 
Utvecklingsledare Mats Reutherborg, miljöstrateg Lena Melander och 
kommundirektören lämnar lägesrapport om respektive program. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade att anta: 
Lokalt tillväxtprogram för Falu kommun 8 september 2005 och programmet 
reviderades av kommunfullmäktige den 13 september 2007, 
Lokalt miljöprogram för Falu kommun den 13 september 2007 samt 
Lokalt folkhälsoprogram för Falu kommun den 13 september 2007. 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars 2010;  
att  förlänga delmålen i Falu kommuns lokala miljöprogram att gälla till och 
med 2011 och delmålen i Falu kommuns lokala folkhälsoprogram att gälla 
till och med 2012 samt 
att  uppdra åt kommunstyrelsen att samordna revideringen av programmen 
under 2011. 

Utvecklingsutskottet fick senast en lägesrapport om programmen den 16 
mars 2010. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  ta lägesrapporten till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

13TT
  2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 13 Svar på medborgarförslag från Anders Stål; Smidigare 
in- och utfart från nya Slätta till riksväg 50. 

Diarienummer KS 246/10 

Ärendet 
Kommunmedborgaren Anders Stål föreslår i ett medborgarförslag, diariefört 
den 17 mars 2010, att förutsättningarna för en snabbare väg till och från nya 
Slätta ska utredas. Enligt förslagsställaren finns ett behov av en ny infart 
från Lövhyddan eller Jungfrubergsrondellen in mot Slätta och Ingarvet. I 
förslaget ingår att utreda vilken sträckning som kan bli bra ur ett miljö- och 
boendeperspektiv. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att medbor-
garförslaget är besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Anders Stål 2010-03-15. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-11-03. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Medborgarförslaget avslås. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  medborgarförslaget avslås. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

14TT
  2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 14 Svar på medborgarförslag från Ehrling Sjöberg: Bygg en 
komplett ringväg runt centrala Falun 

Diarienummer KS 88/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag, diariefört den 14 januari 2010, föreslår Ehrling Sjö-
berg, att en komplett ringväg byggs runt centrala Falun. 

Förslagsställaren pekar på den ökade biltrafik som utvecklingen av centrum 
medfört och kommer att medföra. Den ökade biltrafiken spär dessutom på 
luftmiljöproblemen. Idag finns delar av en ringväg kring Falun: Hanröleden 
och Lugnetleden. Genom att fullfölja byggandet av en komplett ringväg 
med en förbifart söder om centrum, ”Södra länken”, skapas förutsättningar 
för att utveckla centrum och södra centrum samt Gruvgatan som förbindelse 
mellan centrum och gruvan. Dessutom skapas ett tryggare och miljövänliga-
re centrum.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att medbor-
garförslaget är besvarat. 

Tidigare behandling 
Frågan om en förbifart söder om centrum har senast behandlats i kommun-
fullmäktige i samband med antagandet av den fördjupade översiktsplanen 
för Falu tätort den 16 juni 1994 och Centrumplanen den 29 april 1998. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Ehrling Sjöberg 2010-01-14. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-11-10. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till kommunstyrelseför-
valtningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 2010-11-10.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 
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  2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 15 Svar på medborgarförslag från Lars Jansson; Avstå från 
VM-ansökan om hoppbackarna behöver byggas om och 
bygg längre elljusspår i stället för gångtunnel 

Diarienummer KS 842/08 

Ärendet 
Lars Jansson föreslår i ett medborgarförslag diariefört den 5 december 2008 
att Falu kommun inte lämnar in någon VM-ansökan om hoppbackarna mås-
te byggas om och att ett längre elljusspår byggs i stället för en gångtunnel. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att medborgarförsla-
get avslås. 

Tidigare behandling 

Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 22 april 2009 att föreslå kommun-
fullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Lars Jansson diariefört 2008-12-05.  

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2009-04-22, § 44/tjänsteskrivelse 
2009-04-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-09. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  avslå medborgarförslaget. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 16 Svar på motion från Kjell Hjort (FAP) och Maria Gehlin 
(FAP): Lägg ned en avloppsledning från Aspeboda sam-
tidigt som man drar dricksvattenledningen från Lennhe-
den 

Diarienummer KS 86/10 

Ärendet 

Kommunfullmäktigeledamoten Maria Gehlin och Kjell Hjort föreslår att 
Falu kommun omgående tillsätter en projektgrupp som ser över möjligheten 
att lägga ned en avloppsledning från Aspeboda, samtidigt som man drar en 
ledning för dricksvattnet. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att motionen är be-
svarad. 

Beslutsunderlag 
Motion från Kjell Hjort och Maria Gehlin daterad 2010-01-05. 

Svar från Falu Energi & Vatten AB 2010-10-05. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-14. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Motionen avslås. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att   motionen avslås. 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 17 Svar på motion från Sören Johansson (V); Riktlinjer för 
bygdepeng från vindkraft 

Diarienummer KS 359/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Sören Johansson föreslår i motion daterad 
den 4 maj 2010 att Falu kommun fastställer riktlinjer för bygdepeng/ återfö-
ringsmedel från vindkraften.  

Kommunstyrelseförvaltningen ( ekonomikontoret, stadskansliet) föreslår  
att Region Dalarna får i uppdrag att skyndsamt utarbeta gemensamma prin-
ciper och riktlinjer för kommunerna i Dalarna avseende hanteringen av byg-
depeng från vindkraften samt  
att motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion från Sören Johansson 2010-05-04. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret, stadskansliet) tjänste-
skrivelse 2010-11-08. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag, Richard Holmqvist, Krister Andersson, Mika-
el Rosén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  motionen är besvarad med hänvisning till kommunstyrelse-
förvaltningens (ekonomikontoret, stadskansliet) svar den 8 november 
2010. 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  skriva till Region Dalarna med en begäran att skyndsamt utarbeta ge-
mensamma principer och riktlinjer för kommunerna i Dalarna avseende 
hanteringen av bygdepeng från vindkraften. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

18TT
  2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 18 Översiktsplan för Falu kommun, tema vindbruk 

Diarienummer KS 481/07 

Ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 28 juli 2007 ett uppdrag om att en tematisk för-
djupning för vindbruk av den kommuntäckande översiktsplanen ska genom-
föras. Vidare beslöts det att stadsbyggnadskontoret skulle ansöka om plane-
ringsstöd hos Boverket.  

Arbetet med den pågående revideringen av den kommuntäckande översikts-
planen har inte kunnat prioriteras under de gångna åren. Stadsbyggnadskon-
toret valde därför i slutet av 2009 att istället påbörja arbete med att ta fram 
ett förslag på ett planeringsunderlag för vindbruk, då det inte är möjligt att 
göra ett tematiskt tillägg till en inaktuell översiktsplan.  

Ett förslag på ”Planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun” har, på 
uppdrag av kommunstyrelsens utvecklingsutskott, varit utsänt på remiss 
under sommaren och tidig höst 2010. Remissen återredovisas och förslag på 
slutlig version av planeringsunderlaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Planchef Anna Perols föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsen gav den 28 augusti 2007 ett uppdrag att en tematisk för-
djupning för vindbruk av den kommuntäckande översiktsplanen ska genom-
föras och att stadsbyggnadskontoret skulle ansöka om planeringsstöd hos 
Boverket.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslöt den 18 maj 2010 att Plane-
ringsunderlag för vindbruk i Falu kommun ska skickas ut på remiss. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott fick den 19 oktober 2010 information 
om den genomförda remissen. 

Kommunstyrelsen fick den 26 oktober 2010 information om remissen och 
hade en vägledande diskussion. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-11-16. 

Redogörelse för remiss av planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun. 

Planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun. 
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  2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta Planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun. 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  godkänna redogörelse för remiss av Planeringsunderlag för vindbruk i 
Falu kommun. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

19TT
  2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 19 Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län, till-
ståndsansökan för vindkraftanläggning i Svartnäs med 
omnejd i Falu kommun 

Diarienummer KS 774/08 

Ärendet 
Länsstyrelsen Dalarna har remitterat en tillståndsansökan från Bergvik Skog 
till bl.a. kommunstyrelsen i Falu kommun för yttrande. För Falu kommun 
gäller att yttrandet ska innehålla ett ställningstagande, enligt 16 kap. 4 § 
miljöbalken, angående tillstyrkan av ansökan. Ärendet har internremitterats 
till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) och miljönämn-
den för svar. Under beredningen har det bestämts att kommunens yttrande i 
ärendet ska tas av kommunfullmäktige då det saknas stöd i översiktsplan för 
den ansökta etableringen. Remisstiden för Falu kommuns del är förlängd 
t.o.m. den 23 december. Beslut i tillståndsärenden fattas därefter av miljö-
prövningsdelegationen. 

Miljönämnden i Falu kommun kommer att bli tillsynsmyndighet för vind-
kraftsanläggningen om den uppförs. Miljönämnden har den 16 oktober 2010 
behandlat remissen och yttrat sig direkt till Länsstyrelsen.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att Bergvik 
Skogs ansökan om vindkraftsanläggning i Svartnäs med omnejd tillstyrks, 
med undantag för delområdet B-Himmelsberget där ansökan om etablering 
avstyrks. 

Planchef Anna Perols föredrar ärendet.  

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott fick den 17 november 2009 informa-
tion inför den kommande tillståndsansökan. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott besvarade den 31 augusti 2010 en 
fråga ställd av Sören Johansson angående förlängd remisstid för tillstånds-
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-11-17. 

Remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län 2010-08-20. 

Bergvik Skog, Ansökan om tillstånd daterad 2009-12-29  

Bergvik Skog, Yttrande med komplettering av ansökan 2010-06-28  

Miljönämndens protokoll 2010-04-16 § 65, med tillhörande PM Bakgrund 
och bedömningar inför miljönämndens yttrande daterat 2010-09-20 
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19TT
  2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags, 
Richard Holmqvists, Krister Andersson, Mikael Roséns och Mats Dahl-
ströms förslag 

att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 
 



 26 (28) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

20TT
  2010-11-23 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 20 Svar på remiss från Energimarknadsinspektionen om 
nätkoncession för linje avseende ny 130 kV kraftledning 
mellan Jädraås vindkraftpark och Hofors, Dalarnas och 
Gävleborgs län 

Diarienummer KS 641/10 

Ärendet 

Energimarknadsinspektionen har överlämnat en ansökan daterad den 28 
oktober 2010 avseende koncession för linje och begär kommunens yttrande. 
Av yttrandet ska framgå om anläggningen är förenlig med den för området 
gällande detaljplanen eller kommunal översiktsplan. I remissen anhålls det 
om svar inom en (1) månad. Tidigast möjliga svarsdatum för kommunsty-
relsen är den 30 november 2010.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Planchef Anna Perols föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 
Remiss från Energimarknadsinspektionen 2010-10-28. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-11-18. 

Vattenfalls ansökan 2010-10-15. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  ansökan är förenlig med översiktsplan, 

att  det inte finns några detaljplaner längs föreslagen sträckning i Falun 
samt 

att  tillstyrka ansökan. 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 21 Svar på remiss från Energimarknadsinspektionen om 
nätkoncession för linje avseende ny 130 kV kraftledning 
mellan Svartnäs vindkraftpark och Hofors 

Diarienummer KS 680/10 

Ärendet 
Energimarknadsinspektionen har överlämnat en ansökan daterad den 28 
oktober 2010 avseende koncession för linje och begär kommunens yttrande. 
Av yttrandet ska framgå om anläggningen är förenlig med den för området 
gällande detaljplanen eller kommunal översiktsplan. I remissen anhålls det 
om svar inom en (1) månad. Tidigast möjliga svarsdatum för kommunsty-
relsen är den 30 november 2010.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår  
att ansökan är förenlig med översiktsplan, 
att det inte finns några detaljplaner längs föreslagen sträckning i Falun samt 
att ansökan tillstyrks. 

Beslutsunderlag 
Remiss från Energimarknadsinspektionen 2010-10-28. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-11-18. 

Vattenfalls ansökan 2010-10-15. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 22 Faluns kransvatten bäst i landet 

Diarienummer KS 27/10 

Ärendet 
Falu kommun har vunnit Svenskt Vattens tävling, Sveriges godaste kranvat-
ten.  Richard Holmquist uppmärksammar ledamöterna på att tappstället för 
detta goda kranvatten är herrtoaletten på bottenplanet i Rådhuset. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 

 
 


	 

