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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

    
 

Postadress Besöksadress       Telefonväxel    

791 83  FALUN Myntgatan 45      023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 

Sammanträdesdatum  2014-10-01  

Datum när anslaget sätts upp 2014-10-08 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) 
 (S) 
 (V) 
 (M) 
 (M) 

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

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(MP) Mats Wiklund  
(S)     Leif Berglund   
(M)   Ana Maria Zorilla  
 
 

(S) Christer Pettersson  
(C) Magnus Norberg  

  
  

Övriga deltagare Lena Melander, tf förvaltningschef 
Lars-Olov Winge, naturvårdare §62 
Niclas Sundstedt, miljöinsp. §69 

Gustaf Lif, miljöinsp. §69 
Daniel Blomqvist, sekreterare 

  
Utses att justera Anna Hägglund  

Justeringsdag 2014-10-08, kl.08:30 

Justerade paragrafer 61, 62, 68-71 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

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

 
Ordförande 

 

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

 
Justerande 

 

………………………………………………………….….. 
Anna Hägglund   
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

    
 

Postadress Besöksadress       Telefonväxel    

791 83  FALUN Myntgatan 45      023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljönämnden 

Sammanträdesdatum  2014-10-01  

Datum när anslaget sätts upp 2014-10-01 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) 
 (S) 
 (V) 
 (M) 
 (M) 

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

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

(MP) Mats Wiklund  
(S)     Leif Berglund   
(M)   Ana Maria Zorilla  
 
 

(S) Christer Pettersson  
(C) Magnus Norberg  

  
  

Övriga deltagare Lena Melander, tf förvaltningschef 
Anna-Karin Olsson, miljöinsp. § 63-65 

Thomas Jågas, miljöinsp. §66 
  

Pär Karlsson, miljöinsp. §66 

Daniel Blomqvist, sekreterare 

  
Utses att justera Anna Hägglund  

Justeringsdag 2014-10-01, kl.12:35 

Justerade paragrafer 63-66 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

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

 
Ordförande 

 

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

 
Justerande 

 

………………………………………………………….….. 
Anna Hägglund   
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Beslutade ärenden: 

 

 
§ 61 Justering  
 
§ 62 Information om miljöpris 
 MNM0013/14 
 
Omedelbart justerad 

§ 63 Bildande av naturreservatet Sanders gammelskog, Falu kommun
 MNM1287/13 
 
Omedelbart justerad 

§ 64 Förslag till beslut över motion från Mats Dahlström (C), Mikael Rosén (M), Maria 
Gehlin (FAP), Katarina Gustavsson (KD) och Svante Parsjö Tegnér (FP): Etablering av 
sk ställplatser i Falun 

 MNM1093/14 
 
Omedelbart justerad 
§ 65  Förslag till beslut över motion från Broman (MP) och Eriksson (MP): Gör en spårväg 

för spårvagnar av Grycksbobanan 
 MNM2184/13 
 
Omedelbart justerad 

§ 66 Förslag till beslut över motion från Broman (MP): Trådbusslinje mellan Resecentrum 
och Riksskidstadion  

 MNM2183/13 
 
§ 67 Nämndens komplettering av förvaltningens verksamhetsplan 
 MNM0009/14 
 
§ 68 Uppföljning av verksamhetsplan och budget 
 MNM0008/14 
 
§ 69 Information 
 
§ 70 Delegationsärenden 
 MNM0007/14 
 
§ 71 Anmälningsärenden 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 61 Protokolljustering   

 

Beslut 

 
Anna Hägglund (C) utses att, tillsammans med ordföranden  
Richard Holmqvist (MP), justera dagens protokoll.  
 

Sammanfattning 

Justering sker på miljönämndens expedition 2014-10-08, kl.08.30.    

 

 



 1 (1) 
 

Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 62 Information om miljöpriset  

 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 

Lars-Olov Winge informerar om årets förslag till miljöpriset. Miljöpriset 
delas ut för 26:e året i rad.  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 63 Yttrande över motion från Mats Dahlström (C), Mikael 
Rosén (M), Maria Gehlin (FAP), Katarina Gustavsson 
(KD) och Svante Parsjö Tegnér (FP): Etablering av sk 
ställplatser i Falun 

MNM1093/14 

Beslut 

Miljönämnden föreslår att  
 
1. Motionen bifalles. 

2. Kommunens representanter i Falu P AB’s styrelse ska ta upp frågan 
angående ställplatser och samnyttjande med styrelsen.  

3. Resultatet från styrelsemötet bör presenteras för kommunstyrelsen 
innan årsskiftet 2014/2015. 

4. Miljönämnden ställer sig i övrigt bakom den gemensamma 
tjänsteskrivelsen 2014-09-15.  

 

 Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Monica Lindh (V) lämnar en protokollsanteckning enligt bilaga.  

Sammanfattning/Bakgrund 

Motionärerna tror att Faluns attraktivitet som turistkommun skulle kunna 
utvecklas genom att använda tillgängliga centrala ytor som ställplatser för 
husbilar.  

Motionärerna föreslår att Falu kommun genom sitt ägande av Falu P AB 
arbetar för att centralt belägna parkeringsplatser i anslutning till bland annat 
skolor utvecklas så att det kan användas som ställplatser under den del av 
året då de inte behövs för ordinarie verksamhet.  

Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-08, § 150 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Falu P AB, miljönämnden, trafik- och fritidsnämnden 
och stadsbyggnads- och näringslivskontoret (samordnare) har, från 
kommunstyrelsen, fått motionen på remiss. 

Kommunfastigheter har deltagit i arbetet med svaret på remissen. 

 

Sänds till  

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 64 Yttrande över motion från Broman (MP) och Eriksson 
(MP): Gör en spårväg för spårvagnar av Grycksbobanan. 

MNM2184/13 

Beslut 

 
Miljönämnden föreslår att motionen avslås.  

 
Beslutet förklaras omedelbart justerat.  
 
Sammanfattning  

Motionärerna föreslår att Falu kommun ska satsa på batteridrivna spårvagnar 
mellan resecentrum och Grycksbo. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-21, § 253 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Stadsbyggnads- och näringslivskontoret och miljönämnden 
har, från kommunstyrelsen, fått motionen på remiss. Stadsbyggnads- och 
näringslivskontoret samordnar kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige. 

Trafik- och fritidsförvaltningen har deltagit i arbetet med svaret. 

 

 
Sänds till  

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 65 Yttrande över motion från Broman (MP): Trådbusslinje 
mellan Resecentrum och Riksskidstadion. 

MNM2183/13 

Beslut 

 

Miljönämnden föreslår att motionen avslås. 

 

Beslutet förklaras omedelbart justerat.  

 

Sammanfattning  

Motionären vill att det inrättas en trådbusslinje mellan resecentrum och 
riksskidstadion via Svärdsjögatan, lasarettet och högskolan som har många 
presumtiva resande. De skriver att fördelar, förutom att en trådbuss är 
miljövänlig, är att trådarna som strömmen kommer ifrån syns på lång väg 
och skvallrar om att här kommer det snart en buss. Trådbussar är idag en 
högst modern och avancerad teknik, som används i många städer på 
kontinenten. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-21, § 252 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Stadsbyggnads- och näringslivskontoret och 
miljönämnden har, från kommunstyrelsen, fått motionen på remiss. 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret samordnar kommunstyrelsens svar 
till kommunfullmäktige. 

Trafik- och fritidsförvaltningen har deltagit i arbetet med att ta fram svaret. 

 

Sänds till  

Stadsbyggnads- näringslivskontoret  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 66 Bildande av naturreservatet Sanders gammelskog, Falu 
kommun 

MNM1287/13 

Beslut 

 
Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige bildar naturreservatet Sanders gammelskog i 
enlighet med upprättat förslag till beslut med föreskrifter, daterat 2014-09-23, med tillhörande 
skötselplan, daterad 2014-09-23.  
 

Beslut förklaras omedelbart justerat.  
 

Monica Lindh (V) lämnar en protokollsanteckning enligt bilaga.  

 

Sammanfattning  

Sanders gammelskog har länge varit känt som ett skogsområde med höga 
naturvärden genom att den tidigare markägaren Bergvik Skog AB har pekat ut det 
som en nyckelbiotop och att den ideella naturvården har genomfört inventeringar av 
svampar. Flera fynd av rödlistade svampar har gjorts vid inventeringarna. 

Den ideella naturvården lämnade 2010 in en begäran till länsstyrelsen om att bilda ett 
statligt naturreservat av området. Länsstyrelsen bedömde att det inte var ett lämpligt 
objekt utifrån sina strategier för skydd av skog men inledde en diskussion med Falu 
kommun om att det skulle kunna vara ett möjligt objekt för en delad finansiering 
mellan staten och kommunen.  

Falu kommun har klassat Sanders gammelskog som särskilt värdefullt efter 
metodiken i Falu kommuns naturvårdsprogram som kommunfullmäktige antog 10 
juni 2010. Grunden för klassningen är att området har mycket höga biologiska 
värden, är tätortsnära och viktigt för det rörliga friluftslivet samt att det är 
förhållandevis stort. Enligt naturvårdsprogrammet ska Falu kommun arbeta för att 
bevara särskilt värdefulla naturområden. Med utgångspunkt i klassningen och 
länsstyrelsens bedömning om möjlig delfinansiering så inledde länsstyrelsen och 
miljönämnden en diskussion med Bergvik Skog AB om köp av marken för bildande 
av ett naturreservat. Bergvik Skog AB var positiv till att sälja marken. 

Falu kommun, genom miljönämnden, ansökte hösten 2013 om markåtkomstbidrag 
från Naturvårdsverket för 50 % av köpeskillingen vilket även Naturvårdsverket 
beviljade. Markköpet slutfördes 15 september 2014 och Falu kommun är nu ägare av 
området.  

Processen med att bilda naturreservat inleddes genom att miljönämnden 21 maj 2014 
beslutade om att skicka ut ett förslag på föreskrifter och en skötselplan fram till 20 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

    
 
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

september 2014. Miljöförvaltningen har arbetat om förslaget på föreskrifter och 
skötselplanen efter remissen som nu ligger till grund för bildandet av naturreservatet 
Sanders gammelskog. 

 

 

Sänds till  

Kommunstyrelsen  





 1 (2) 
 

Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 67 Nämndens komplettering av förvaltningens 
verksamhetsplan   

MNM0009/14 

Beslut 

  
Miljönämnden avger följande yttrande: 
 

Avsikten är att hela den verksamhet som enligt budget och verksamhetsplan 
ska bedrivas av miljönämnden ska bedrivas även i fortsättningen, men från 
2015-01-01 fördelat på två nämnder, myndighetsnämnden för miljö- och 
byggfrågor och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att hela 
den gällande verksamhetsplanen, fastställd av miljönämnden 2013-12-11, 
och den politiska majoritetens prioriteringar, fastställda av 
kommunfullmäktige i 2014-06-12, ska finnas med, fördelat på lämpligt sätt i 
de budgetar som nu ska fastställas för respektive nämnd. Det ska 
understrykas att myndighetsnämnden för att ha en oberoende ställning i 
utövande av sitt uppdrag ska förfoga över en egen budget. Detta är också en 
förutsättning för den delegation som länsstyrelsen Dalarna gjort till 
kommunen.   

Extra viktigt är här att behovet av information till allmänheten beaktas, 
likaså behovet av kompetens för miljöövervakning. 
 
Sammanföringen av två nämnder med myndighetsutövning till en enda 
skapar ett starkt behov av utbildning för de förtroendevalda som utses till 
denna nämnd. Området av lagar som ska tillämpas är omfattande. Detta 
måste beaktas i budgetarbetet. 
 
Miljönämnden tar inte ställning till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
behov av utökade medel för bullersanering till följd av tidigare föreläggande 
från miljönämnden. 
 
Verksamhetsplanen för myndighetsnämnden ska kompletteras med följande 
stycke under rubriken Hållbar utveckling;  
 

Visionen för Falun är Ett Större Falun. Visionen innebär att Falun ska 

växa, både i fysisk bemärkelse med fler invånare, ökat bostadsbyggande etc. 

men också i mental bemärkelse, t.ex. ökad mångfald, tolerans mot det från 

normen avvikande etc. Översiktsplanen Falun Borlänge pekar ut att 

städerna ska förtätas, i första hand i stadskärnorna inom 1 kilometers radie 

kring resecentrum.  
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Ett Större Falun utgår från en hållbar utveckling, alla tre perspektiven 

ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet beaktas. I Falun drivs 

hållbarhetsfrågorna genom de tre hållbarhetsprogrammen och 

hållbarhetsråden. Hållbarhet ingår också i all lagstiftning som tillämpas 

inom förvaltningen. 

 

Beträffande kvalitetsdeklarationer inom miljöområdet hänvisas till gällande 
verksamhetsplan för miljönämnden.  

 

Beslutet förklaras omedelbart justerat  

 

 

Sänds till  

Ekonomikontoret 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

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

MNM0008/14 

Beslut 

 
1. Miljönämnden ställer sig bakom de revideringar av 

verksamhetsplanen som presenteras i skrivelsen från 
miljöförvaltningen daterad 2014-09-22. 

2. Miljönämnden har tagit del av informationen om delårsbokslutet. 
 

Sammanfattning 

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

2014-10-01 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 69 Information  

 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 

 Miljönämnden får information om: 

- Verksamhetsrapport 

Lena Melander informerar om verksamhetsläget.  

- Lugnets ishall och Lugnetgymnasiet 

Gustaf Lif informerar om Lugnets ishall och Lugnetgymnasiet.  

- Avloppsutsläpp Sundborn 

Nicklas Sundstedt informerar om avloppsutsläpp i Sundborn.  

- Kurser 

Inga kurser att rapportera.  
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 70 Delegationsärenden  
 

MNM0007/14 

 
Beslut 

Miljönämnden har tagit del av följande delegationsbeslut. 
 
 
MNM1821/13 Beslut om avgift 

MNM0663/14 Yttrande Stråtenbo 2:3 till SBK nybyggnad fritidshus 

MNM1239/14 Yttrande över detaljplan för Lugnetgymnasiet mm. 

MNM2290/13 Yttrande över ansökan om ändringstillstånd 

MNM1361/14 Yttrande 2014-08-18 till BN tillstyrker nybyggnation 

MNM1342/14 Yttrande 2014-08-18 till BN tillstyrker nybyggnation 

MNM1516/14 Beviljat ansökan 2014-08-28 för slamtömning vart annat år 

MNM1455/14 2014-07-12 Yttrande till ATL-kontoret 

MNM0881/14 Beslut förnyat tillstånd 

MNM1369/14 Tillstånd 2014-08-26 för WC o BDT till förstärkt infiltration 

MNM1320/14 Tillstånd 2014-08-14 WC + BDT till minireningsverk 

MNM0806/14 Tillstånd WC o BDT till minireningsverk, BioKem 6 

MNM1433/14 Tillstånd 2014-08-18 WC till sluten tank och BDT till inf 

MNM1434/14 Tillstånd 2014-08-20 för WC till sluten tank 

MNM0683/14 Tillstånd 2014-06-04 WC till sluten tank och BDT till markbädd 

MNM1347/14 Tillstånd till WC till sluten tank 2014-08-12 

MNM1322/14 Tillstånd 2014-08-12 till värmepumpsanläggning 

MNM0286/14 Beslut om avgift 

MNM0285/14 Beslut om avgift 

MNM0287/14 Beslut om avgift 

MNM0288/14 Beslut om avgift 

MNM0291/14 Beslut om avgift 

MNM0352/14 Beslut om avgift 

MNM1337/14 Beslut om avgift för handläggning av anmälan 

MNM0765/14 Beslut om att genomföra energikartläggning 2014-08-05 

MNM1409/14 Beslut om tillsynstid 2014-08-27 

MNM1246/14 Beslut om avgift 

MNM1435/14 Beslut förlängt slamtömningsintervall 2014-08-08 

MNM0613/14 Beslut om avgift 2014-08-05 

MNM0349/14 Beslut om förbud 2014-08-06 

MNM0403/14 Beslut om förbud 2014-08-07 

MNM0400/14 Beslut om förbud 2014-08-08 
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Miljönämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

 

Justerandes signaturer 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MNM0404/14 Beslut om förbud 2014-08-08 

MNM1395/14 Beslut om förnyat tillstånd 2014-08 04 WC o BDT till infiltration 

MNM1510/14 Beslut om tilldelad kontrolltid 2014-08-27 

MNM0403/14 Beslut om avgift 2014-08-07 

MNM1068/14 Beslut om avgift 2014-08-08 

MNM0409/14 Beslut om avgift 2014-08-08 

MNM0404/14 Beslut om avgift 2014-08-08 

MNM0400/14 Beslut om avgift 2014-08-08 

MNM0424/14 Beslut om avgift 2014-08-08 

MNM0422/14 Beslut om avgift 2014-08-08 

MNM0425/14 Beslut om avgift 2014-08-08 

MNM0418/14 Beslut om avgift 2014-08-11 

MNM0414/14 Beslut om förbud 2014-08-12 

MNM0415/14 Beslut om avgift 2014-08-12 

MNM0414/14 Beslut om avgift 2014-08-12 

MNM0415/14 Beslut om förbud 2014-08-12 

MNM0288/14 Beslut om utsläppsförbud 

MNM0291/14 Beslut om förbud 

MNM0285/14 Beslut om utsläppsförbud 

MNM0286/14 Beslut om utsläppsförbud 

MNM0287/14 Beslut om utsläppsförbud 

MNM0294/14 Beslut om avgift 2014-08-20 

MNM0294/14 Beslut om förbud 2014-08-20 

MNM0352/14 Beslut om förbud 

MNM0347/14 Beslut om avgift 2014-08-25 

MNM0347/14 Beslut om förbud 2014-08-25 

MNM0419/14 Beslut om förbud 

MNM1407/14 Tilldelad kontrolltid 

MNM1408/14 Tilldelad kontrolltid 

MNM2280/13 Beslut 2014-08-22 att avskriva ärendet 
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Miljönämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

    
 

Justerandes signatur 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 71 Anmälningsärende  

 

Beslut 

 
 Miljönämnden har tagit del av följande anmälningsärenden. 
 
 
Protokoll från kommunala handikapprådets arbetsutskott 2014-08-27 
 
Minnesanteckningar Stadsbyggnadsberedning 2014-05-07 med bilaga   
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