
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 

   2008-01-30 
MILJÖNÄMNDEN 
____________________________________________________________________________  
  Paragraf 

   
Plats och tid   Stadshuset Sal P, kl. 8.30-12.30 
Beslutande Anna Hägglund (c) ordförande § 1-15 

 Lena Måg (fp) § 1-15 
Sven-Erik Bertell (s) § 1-15 

 Kjell Hjort (fap) § 1-15 
  Barbro Norman (s) § 1-15 
  Anders Hedlund (m) § 1-15 
  Kalle Sandgren (s) § 1-12 
  Richard Holmqvist (mp) § 13-15 

  
Övriga deltagare Urban Grenmyr (kd)  § 1-15 

Magnus Norberg (c) § 1-15 
 Birgitta Hiertner (m)                                    § 1-15 
  Richard Holmqvist (mp) § 1-12 
 Kristina Harsbo, miljöchef § 1-15 
 Solveig Lundstedt § 5  

 Pär Karlsson, miljöinspektör § 6 
 Jonas Eriksson, miljöinspektör § 6 

Lena Melander miljöinspektör § 8-9 
 Björn Eriksson, miljöinspektör   § 8-10 

Thomas Jågas, kommunbiolog § 12 
 Lars-Olov Winge, naturvårdare § 12 

Ingrid Lagerlöf, sekreterare § 1-15   
 
Utses att justera Barbro Norman  
Just. plats och tid Miljöförvaltningen 2008-02-05  

 
Sekreterare …………………………………  
 Ingrid Lagerlöf 
   
Ordförande …………………………………  
 Anna Hägglund    
 
Justerande ………………………………… 
 Barbro Norman  

___________________________________________________________ 
 
                       BEVIS/ANSLAG 

Justeringen har tillkännagivits genom Bevis/Anslag 2008-02-05 

Organ: MILJÖNÄMNDEN  

Sammanträdesdatum: 2008-01-30 

Förvaringsplats för protokollet: Miljöförvaltningen 

 
Underskrift ………………………………………… 
                       Ingrid Lagerlöf 
 
Nedtagning av Bevis/Anslag 2008-02-26 
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Sammanställning av behandlade paragrafer 
 
1. Miljösanktionsavgift Bil & Filtertjänst, Västra Tullen 6   

Dnr 1090/07 

2. Remiss Förslag till dagvattenstrategi för Falu kommun   
Dnr 2261/07 

3. Verksamhetsplan 2008 inklusive tillsyns- och kontrollplan   
Dnr 0009/07 

4. Attesträtt för 2008    
Dnr 0005/08 

5. Årsredovisning för 2007, uppföljning av 2007 års verksamhet   
Dnr 0001/08  

6. Vägledande diskussion - Upplag av skrot, Persbo 1:1   
Dnr 1714/07 

7. Remiss Förslag till enzonstaxa 
Dnr MNM2476/07, KS319/07 

8. Riktlinjer för bedömning av avloppsanläggningar - områden med hög skyddsnivå  
Förberedande diskussion.   
Dnr 2170/07 

9. Information - avloppsutredning Lilla Aspans avrinningsområde 
Dnr 0681/05 

10. Diskussion om miljönämndens tillämpning av kommunens Resepolicy  
Dnr 0158/08  

11. Personalläget 

12. Vägledande diskussion om naturreservatsbildning Runns öar, etapp 2 

13. Aktuell verksamhetsrapport 

14. Delegationsärenden         
Dnr 0007/07 

15. Barnchecklista  
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Miljösanktionsavgift Bil  & Filtertjänst, Västra Tullen 6 
Dnr 1090/07 
 
Enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter, ska produkter som klassats som farliga märkas på svenska. 
Miljöförvaltningen har vid inspektion iakttagit överträdelse av denna 
bestämmelse. Miljöförvaltningen föreslår därför Miljönämnden att ålägga Bil & 
Filtertjänst AB att betala en miljösanktionsavgift på 5000 kr till 
Kammarkollegiet. 
 
Miljöinspektör Björn Eriksson redogör för ärendet i skrivelse 2007-12-21. 
Kommunikation har skett. 
______________________ 
 
Med stöd av 30 kap 3 § miljöbalken och punkt 6.6.1 i bilagan till förordningen om 
miljösanktionsavgifter samt med hänvisning till 7, 13 §§ Kemikalieinspektionens 
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter beslutar 
Miljönämnden: 

att  ålägga Bil & Filtertjänst (Org.nr. 556403-5839), miljösanktionsavgift om 
5000 kronor för överträdelse av bestämmelse om svensk märkning; 

att  betalning av miljösanktionsavgiften ska ske senast 2008-03-26 till 
Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning; 
 

att  miljösanktionsavgiften ska betalas, även om detta beslut överklagas; 
 

att  upplysa om att beslut om miljösanktionsavgift får verkställas efter sista 
betalningsdagen, såsom en dom som vunnit laga kraft, d.v.s. att avgiften kan 
tas ut även om avgiftsbeslutet överklagas; samt 
 

att  upplysa om att om överträdelsen upprepas inom två år från dagen för detta 
beslut, kan miljösanktionsavgift komma att påföras med dubbelt belopp. 
Detta tas i så fall upp i ett separat beslut. 
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Remiss förslag till dagvattenstrategi för Falu kommun 
Dnr 2261/07 
 
Ett förslag till Dagvattenstrategi för Falu kommun har utarbetats av Falu 
Energi & Vatten AB i samverkan med Kommunstyrelseförvaltningen 
(stadsbyggnadskontoret) och Trafik & Fritidsförvaltningen. Miljöförvaltningen 
har också bidragit med uppgifter under arbetet.  

Dagvattenstrategin syftar till att öka kunskapen om dagvatten, förtydliga 
ansvarsfördelningen mellan olika verksamhetsutövare och tjäna som underlag 
vid arbete med dagvattenfrågor. 

Förslaget har remitteras till Trafik- och Fritidsnämnden, Byggnadsnämnden, 
Miljönämnden och Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)  
med stadsbyggnadskontoret som samordnare av ett gemensamt yttrande. Det 
samordnade yttrandet, daterat 2008-01-15, behandlas i respektive nämnd innan 
ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.  

______________________ 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att tillstyrka förslag till Dagvattenstrategi för Falu kommun i enlighet med 

gemensamt yttrande upprättat 2008-01-15. 
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
   

 
 

Just. sign Just. sign Just. sign Exp. utom fast tilldelning  
 Stadsbyggnadskontoret 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 

   2008-01-30 
MILJÖNÄMNDEN 
____________________________________________________________________________  
  Paragraf 

   
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetsplan 2008 inklusive tillsyns- och kontrollplan 
Dnr 0009/07 
 
Miljöchef Kristina Harsbo redovisar förslag till verksamhetsplan 2008. 
Nämnden diskuterar redaktionella ändringar av texten.   
______________________ 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att anta föreslagen Verksamhetsplan 2008 inklusive tillsyns- och 

kontrollplan med föreslagna redaktionella ändringar. 
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Attesträtt för 2008 
Dnr 0005/08    
 
Beslut om attesträtt för de konton som ingår i miljönämndens ansvar och 
verksamhet ska förnyas varje kalenderår. Under år 2007 har Kristina Harsbo, 
Solveig Lundstedt, Chatarina Andersson och Anna Hägglund innehaft den rätten 
med samordnarna Margareta Bogert, Lena Forsell, Thomas Jågas, Lena Melander 
och Peter Sjö som ersättare vid semester/ledighet.  
 
Solveig Lundstedts arbetsuppgifter har dels överförts till Agneta Hultgren på 
ekonomikontoret, dels till Ingrid Lagerlöf. 
 
Miljöförvaltningen föreslår – enligt tabellen nedan – att följande personer får 
attesträtt 2008. "xxx" står för de sifferkombinationer som finns till de första tre 
siffrorna. 
 
Ansvar Tjänster Attestant Ersättare 

200, 205, 210, 
220, 230, 240, 
250 

290 001 
261 xxx 
263 xxx 

Miljöchefen Kristina Harsbo 
 

Samordnarna: 
Maria Eriksson, 
Lena Forsell, 
Thomas Jågas, 
Lena Melander, 
Peter Sjö 

200, 205, 210, 
220, 230, 240, 
250 

290 001 
261 xxx 
263 xxx 

Ingrid Lagerlöf 
Chatarina Andersson 
Agneta Hultgren 
Anna Hägglund 

- 

 
 
  Forts.
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Miljönämnden beslutar 

 
att  attesträtt för 2008 avseende följande ansvar 200, 205, 210, 220, 230, 240, 

250 och tjänsterna 290 001, 261 xxx, 263 xxx, ska innehas av: 
 
 

Kristina Harsbo 
 
 
Ingrid Lagerlöf 
 
 
Chatarina Andersson 
 
 
Agneta Hultgren och 
 
 
Anna Hägglund 

 
samt med  

 
 

Lena Forsell 
 
 
Maria Eriksson 
 
Thomas Jågas 
 
 
Lena Melander och 
 
 
Peter Sjö 
 

som ersättare för Kristina Harsbo. 
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Årsredovisning för 2007, uppföljning av 2007 års verksamhet  
Dnr 0001/08 
 
Enligt det tidsschema som gäller i år skall materialet för verksamhetsberättelse 
och uppföljningsdialog samt barnbokslut vara överlämnat till ekonomikontoret 
senast 4 februari. 
 
Solveig Lundstedt föredrar ärendet. 

 
_____________________________ 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att uppdra till miljönämndens presidium att slutföra arbetet med 

materialet för verksamhetsberättelse och uppföljningsdialog samt 
barnbokslut.
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Vägledande diskussion – Upplag av skrot, Persbo 1:1 
Dnr 1714/07 
 
Miljöinspektör Pär Karlsson föredrar ärendet för att få Miljönämndens 
vägledning för fortsatt handläggning. 
 
Nämnden för en vägledande diskussion om möjliga handläggningsvägar. 
________________________ 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  den förda diskussion ska utgöra stöd för den fortsatta handläggningen 

av ärendet. 
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Remiss Motion om enzonstaxa mellan Falun och Borlänge 
Dnr MNM247607, KS319/07 
 
Lars Broman (mp) föreslår i en motion att Falu kommun snarast ska uppta 
förhandlingar med Dalatrafik om att föra samman Borlänges och Faluns 
tätorter till en kollektivtrafikzon. Detta skulle, enligt motionären, få fler att 
åka med bussen i stället för att ta bilen eftersom det skulle bli billigare. 

Miljöchef Kristina Harsbo föredrar ärendet och har upprättat en skrivelse daterad  
2008-01-29. 
____________________ 
 
Miljönämnden beslutar 

 
att som sin mening framföra att det i kommande diskussioner med 

Dalatrafik närmare bör prövas hur taxekonstruktionen ska se ut, för att 
sammantaget ha en positiv effekt på nyttjandet av kollektivtrafiken. 

 
Miljönämnden beslutar därutöver föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 
att  motionen ska anses besvarad. 
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Riktlinjer för bedömning av avloppsanläggningar – områden med hög skyddsnivå 
Förberedande diskussion    
Dnr 2170/07 
 
Förutsättningarna för att ordna enskilt avlopp är mycket skiftande inom kommunen 
beroende på ett antal parametrar. Kraven på avloppslösning (enskilda, 
gemensamma, allmänna) och reningseffekten kan och bör därför se olika ut för 
olika områden av kommunen. Utpekade områden har tagits fram med bakgrund av 
bland annat bebyggelse, markförutsättningar, föroreningsrisker och känsliga 
recipienter. Naturvårdsverkets allmänna råd om avloppsanordningar för 
hushållspillvatten, Länsstyrelsens kartläggning av ytvatten utifrån krav i 
vattendirektivet och miljöförvaltningens kunskap om områdena har legat till grund 
för riktlinjerna. 

De nu aktuella riktlinjerna, som miljönämnden föreslås fatta beslut om vid 
kommande sammanträde, kommer tillsammans med andra redan beslutade att vara 
av betydelse för bedömning av enskilda avlopp. Nedanstående har beslutats av 
miljönämnden: 
- Policy för tidsbegränsning av tillstånd för enskilda avlopp, dnr 1401/01 
- Miljönämndens riktlinjer för bedömning av ärenden i anslutning till större 

vattentäkter, dnr 0474/03 
- Miljönämndens riktlinjer för bedömning av enskilda avlopp vid remisser 

förhandsbesked/bygglov, dnr 2304/06 

Under 2008 kommer ett förslag på länsövergripande riktlinjer för bedömning av 
enskilda avlopp att tas fram. Riktlinjer för bedömning av avloppsanläggningar – 
funktionskrav – hög skyddsnivå är en del av detta förslag. 
 
Miljöinspektör Lena Melander ger en lägesbeskrivning. 
 
_________________________ 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  ta informationen till protokollet.
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Information – avloppsutredning Lilla Aspans avrinningsområde 
Dnr 0681/05 
 
Den avloppsutredning som pågår för Lilla Aspans avrinningsområde är en 
fördjupning av ett av de områden som framkommit under arbetet med att ta fram 
områden med hög skyddsnivå. 

 
Miljöinspektör Björn Eriksson ger en lägesbeskrivning från pågående utredning 
 
____________________ 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  ta informationen till protokollet.
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Diskussion om miljönämndens tillämpning av kommunens Resepolicy  
Dnr 0158/08 
 
Kommunen har en resepolicy som i tillämpliga delar gäller för alla anställda och 
förtroendevalda. 
 
Miljöinspektör Björn Eriksson inleder med en redovisning av policyn och 
förvaltningens tillämpning. Miljönämnden för en allmän diskussion om 
förvaltningens tillämpning och kommer eventuellt att senare ytterligare förtydliga 
hur nämnden själv avser att tillämpa policyn.  
 
____________________ 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  i mesta möjliga mån beakta policyn i samband med nämndledamöternas 

resor.
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Personalläget 
  
Miljöchef Kristina Harsbo informerar om personalläget på förvaltningen.  
 
_______________________ 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att ta informationen till protokollet. 
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Vägledande diskussion om naturreservatsbildning Runns öar, etapp 2 
 
Falu kommun har ett program för naturreservatsbildning av öar i Runn. Etapp 1 
omfattar de öar där kommunen är markägare, och etapp 2 övriga öar.  
 
Kommunbiolog Thomas Jågas redovisar tankegångar inför etapp 2, och nämnden 
för en diskussion. 
 
_______________________ 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  den förda diskussionen ska utgöra ett stöd i det fortsatta arbetet med 

naturreservatsbildning Runns öar, etapp 2. 
 

 
 

Just. sign Just. sign Just. sign Exp. utom fast tilldelning  
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 

   2008-01-30 
MILJÖNÄMNDEN 
____________________________________________________________________________  
  Paragraf 

   
  13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuell verksamhetsrapport 
 
Miljöchef Kristina Harsbo lämnar en aktuell rapport om verksamheten.  
 
_______________________ 
 
Miljönämnden beslutar 
 

 att  ta informationen till protokollet. 
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Delegationsbeslut 2007-11-01—2007-12-31 
Dnr 0007/07 
 
Delegationsbeslut enligt följande redovisas: 
 
68 st  Livsmedel 
6 st   Djurskydd 
27 st   Miljöfarlig verksamhet     
7 st   Skydd av naturen  
3 st   Förorenade områden   
4 st   Kemiska produkter 
8 st   Enskilda avlopp 
72 st   Avfall 
1 st  Hälsoskydd  
36 st   Värmepumpsanläggning   
26 st  Yttranden ang. bygglov och planer mm  
3 st   Ekonomi och Personal 
 
__________________ 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att ta redovisningen av delegationsbesluten till protokollet. 
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Barnchecklistan 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-13, § 88, bl a om att en 
barnchecklista ska användas inom Falu kommun. För att införliva 
barnkonventionen i beslutsprocessen och tillförsäkra barnen deras 
rättigheter ska alla nämnder, styrelser och förvaltningar använda 
barnchecklistan vid varje beslut. 
 
Miljönämnden behandlar barnchecklistan som en särskild punkt på 
dagordningen, vilken används för reflektioner och diskussion omkring 
dagens ärenden i relation till hur de berör barn. 
______________________ 
 
Miljönämndens ledamöter avslutar dagens sammanträde med att reflektera 
över om hänsyn har tagits till barnchecklistan vid de beslut som har fattats 
idag. 
 
Miljönämnden beslutar   
 
att ta diskussionen till protokollet. 
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