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Verksamhetsberättelse för MyN 2015
MYN0074/16

Beslut
Informationen förs till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Nämnden beslutade 2016-01-28 § 1 att delegera till ordföranden att ta fram och
underteckna nämndens verksamhetsberättelse för år 2015. Ordföranden har lämnat in
nämndens verksamhetsberättelse till ekonomikontoret 2016-02-09 och nämnden får ta
del av inlämnat dokument vid sammanträdet.
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Budget 2017-2019
MYN0361/16

Beslut
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor delegerar till nämndens
ordförande att i samförstånd med nämndens ledamöter ta fram och lämna
in nämndens underlag inför budgetarbete 2017-2019.
Beskrivning av ärendet
I mars 2016 ska nämndens grovbudget för år 2017-2019 lämnas in till
kommunens ekonomikontor. Med anledning av att nästa sammanträde äger rum
efter inlämningsdatum bör nämnden delegera till ordföranden att i samförstånd
med nämndens ledamöter och samråd med avdelningschef för
Myndighetsavdelningen för bygg och miljö ta fram och lämna in nämndens
grovbudget för 2017-2019.
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Anmälan Falu Skrot och Metallhandel AB miljöfarlig
verksamhet
MYN2233/15

Beslut
Informationen förs till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Anmälan gällande uppstart av miljöfarlig verksamhet på aktuell fastighet inkom
i september år 2015. Ärendet har därefter kommunicerats med närboende vilka
hyser farhågor om buller.
Sökande har redovisat en bullerutredning baserad på den tänkta
etableringsplatsen. Resultatet från bullerutredningen överensstämmer med
gällande riktvärden för buller.
En alternativ verksamhetsplacering har även diskuterats med kommunens
exploateringsavdelning.
Myndighetsavdelningen för Bygg och miljö kommer att handlägga ärendet
vidare.
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Tillsynsprojekt 2015 Tillsyn enskilda avlopp enligt
MN prio
MYN0050/15

Beslut
Informationen förs till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Tillsyn på enskilda avlopp genomförs kontinuerligt i olika delar av kommunen.
Syftet med 2015 års tillsyn har varit att kontrollera avloppsanläggningarnas
funktion. Tillsynen föregås av ett utskick av informationsbrev med önskemål om
inlämnande av en avloppsdeklaration i vilken fastighetsägare uppmanas att
beskriva sin anläggning. Utifrån redovisad avloppsdeklaration har sedan 156
anläggningar valts ut och besökts på plats. Besöksobjekten har haft BDT-avlopp,
indraget vatten samt vattentoalett med tillstånd.
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Tillsyn Rottneby, Rottneby 1:1
MYN2227/15

Beslut
Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor beslutar att bordlägga
ärendet till nästkommande sammanträde 2016-04-21.
Beskrivning av ärendet
Fastighetsägaren har uttalat avsikt att själv flytta till fastigheten och därmed
påbörja restaurering av byggnaderna. Myndighetsnämnen väljer att avvakta med
beslut i ärendet.
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Tillsyn svartbygge/olovlig åtgärd (BYGG 201500759), Sundbornsbyn 10:1
MYN0027/16

Beslut
Anmälan om misstänkt svartbygge/ olovligt utförda åtgärder avseende
uterum med tillhörande trädäck avskrivs.
Sammanfattning/Bakgrund
Ärendet avser en anmälan om olovligt utförda åtgärder på fastigheten
Sundbornsbyn 10:1.
Fastighetsägarna har före inkommen anmälan varit i kontaktat med personal på
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens byggavdelning för att rådgöra vad som
gäller för uppförandet av ett uterum på sin fastighet Sundbornsbyn 10:1.
Vid kontakt med förvaltningen fick de beskedet att ett uterum av denna storlek går
under reglerna för ”Friggebod” enligt PBL 9 kap. 4 § punkt 3.
Fastighetsägarna har även haft kontakt med kommunantikvarien under sommaren
2015 för att avstämma utformningen på det planerade uterummet.
Fastighetsägarna sökte sedan undantag från strandskyddsreglerna då fastigheten
angränsar till Sundbornsån. Ansökan avskrevs av myndighetsnämnden för byggoch miljöfrågor då ansökan om strandskyddsdispens inte behövs på fastigheten
Sundbornsbyn 10:1.
2015-08-27 inkom via mail en anmälan om eventuell olovlig åtgärd på fastigheten
Sundbornsbyn 10:1. Utförda åtgärder var ett fristående uterum med trädäck som
sticker ut ovan Sundbornsån.
Enligt fastighetsägarna var inte trädäcket planerat vid kontakt med förvaltningen
eller kommunantikvarien, trädäcket tillkom när bygget påbörjades.
Fastighetsägarna menar att de sökt information huruvida ett trädäck behöver
bygglov eller inte, men fann information om att det inte skulle behövas. Ingen ny
kontakt togs då med varken förvaltningen eller kommunantikvarien.
Områdets kulturvärden och bestämmelser

Sundbornsbyn ingår som en del i Falu kommuns översiktsplan med en fördjupning
för Sundborn, antagen av kommunfullmäktige 1998-06-25. Sunsbornsåns dalgång
är utpekade som riksintresse för kulturmiljön för hela landet enligt Miljöbalken 3
kap.
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för Sundbornsbyns äldre delar
antagna 2007-10-16. I beskrivningen för områdesbestämmelserna står bland annat
att ingen ny bebyggelse ska tillåtas längs ån, att inga strikta ramar finns för
nybebyggelse och kompletteringar ska göras med stor hänsyn till den lokala
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byggnadstraditionen.
Sundbornsbyn 10:1 ingår i de delar av ett tididgare detaljplanområde som idag
ligger inom områdesbestämmelserna för Sundbornsbyns äldre delar. Detaljplanen
var antagen före det generella strandskyddets införande, den sista juni 1975 och
fastigheten har därför aldrig omfattats av strandskydd.
Ärendets handläggning
Ärendet anmäldes till Myndighetsnämnden för bygg-och miljöfrågor 2015-08-27.
2015-10-15 gjordes ett platsbesök av representanter från miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen då byggnaden mättes in och utförda åtgärder
diskuterades med fastighetsägarna.
Kommunantikvarien har kontaktats igen eftersom fastighetsägarna sommaren 2015
varit i kontakt med henne och avstämt utformning av uterummet.
Kommunantikvarien har lämnat ett yttrande i ärendet där hon menar att
”byggnadens placering så nära ån, tillsammans med den utskjutande bryggan, att
byggnaden nästan upplevs hänga ut över å-kanten och därmed skymmer den
värdefulla strandskoningen och får en alltför dominerande framtoning i
helhetsmiljön”
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut om att vidta rättelse för trädäcket delagavs
fastighetsägaren 2015-12-15. Fastighetsägaren har svarat på förslaget till beslut
med en överklagan som inkom den 2016-01-07. I den inkomna skrivelsen anser
fastighetsägarna att kravet på avlägsnande av trätrall ska tas bort. De motsäger sig
att trätrallen skymmer den värdefulla strandskoningen och har bilagt bilder på
befintliga bryggor och trätrallar utmed Sundbornsån.
Nämndens bedömning/Konsekvenser
Fastigheten Sundbornsbyn 10:1 ligger mellan Sundbornsån och Kyrkvägen, den är
väl synlig från bron över ån och förändringar eller kompletteringar på fastigheten
ger stor påverkan på den kulturhistoriska och estetiska helhetsmiljön som finns i
området. För området gäller områdesbestämmelser antagna 2007-10-16.
Områdesbestämmelsen reglerar placering, utformning och utförande av ny
bebyggelse enligt ”då området utgör utgör ett för kulturmiljövärden värdefullt
bebyggelseområde skall placering, utformning och utförande av nya byggnader,
andra anläggningar, tomter, mm ske med hänsyn till den kulturhistoriskt
riksintressanta miljön” Vidare följer att den till områdesbestämmelserna hörande
lokala byggnadsordningen ska utgöra bedömningsgrund och vägledning.
För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att i omedelbar närhet av
bostadshuset uppföra eller bygga till en komplementbyggnad som inte har en större
byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0
meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. enligt PBL 9 kap. 4 §
punkt 3.
Någon bestämmelse om utökad lovplikt för komplementbyggnader finns inte i
gällande områdesbestämmelse.
Efter att byggnaden är inmätt och kontrollerad bedöms uterummet i sig vara en
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bygglovsbefriad komplementbyggnad (friggebod) enligt PBL 9 kap. 4 § punkt 3.
Intill uterummet är ett trädäck uppfört. Trädäcket är till största delen placerat i
marknivå men hänger ut över å-kanten med ett utstick som varierar mellan några
decimeter till drygt en meter. Det mycket begränsade utsticket ger varken intryck
av en tillkommande volym eller har en funktionen av ett tak.
Uppfört uterum och trädäck bedöms med stöd av ovanstående vara bygglovbefriade
åtgärder.
Av PBL 8 kap 1 § punkt 2 framgår att utformningen av en byggnad ska ha en god
form-, färg- och materialverkan. Av PBL 8 kap 3 § följer vidare att kraven även
gäller anläggningar och skyltar.
PBL 10 kap 2 § anger att en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en tomt eller
allmän plats ska även om åtgärden inte kräver lov följa den detaljplan eller de
områdesbestämmelser som gäller för området. Åtgärder som avses i PBL 9 kap 4-4
c och 5 §§ får trots detta strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelse.
Enligt PBL 11 kap 5 § ska en tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att
anta att någon inte har följt en bestämmelse enligt PBL.
Tillsynsmyndigheten får enligt PBL 11 kap. 20 § förelägga en fastighetsägare som
på en fastighet eller ifråga om ett byggnadsverk vidtagit en åtgärd i strid mot PBL
eller föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen att inom viss tid
vidta rättelse.
Förvaltningens bedömning är att uppfört uterum är undantagen
områdesbestämmelsernas utökade krav på utformning och placering. Vidare
bedöms uppfört trädäck, bland annat med hänsyn till att motsvarande utskjutande
träkonstruktioner finns i närheten inte utgöra en sådan förvanskning av området att
nämnden kan ingripa med krav om rättelse enligt PBL 11kap 20 §.
Med stöd av ovanstående bör anmälan om misstänkt svartbygge/ olovligt utförda
åtgärder avskivas.
Bilagor
Handlingar som tillhör beslutet
Beslutet ska sändas till
Fastighetsägaren
Klaganden RMB
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Hur man överklagar
Om Ni är missnöjd med myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut kan
Ni överklaga detta hos Länsstyrelsen Dalarna, Rättsenheten, Åsgatan 38, 791 84
FALUN. Detta gör Ni genom att i Er skrivelse tala om:
-

vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer
eller fastighetsbeteckning.
varför Ni anser att myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut är
felaktigt och hur Ni anser att beslutet skall ändras.

Ni undertecknar skrivelsen, förtydligar namnteckningen och uppger postadress och
telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er
ståndpunkt, så bör Ni skicka med det. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta
överklagandet åt Er.
Skrivelsen skall inlämnas till myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
(inte till länsstyrelsen)
Falu kommun
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
791 83 FALUN
myndighetsnamnden@falun.se
023 – 867 95 eller 023 – 868 43
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått Ert brev inom tre
veckor räknat från den dag då Ni fick del av beslutet. Annars kan Ert överklagande
inte tas upp.
Behöver Ni veta mer om hur Ni skall gå till väga, så ring eller skriv till
myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.
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Förnyelse av förhandsbesked Nybyggnad av två
enbostadshus (BYGG 2015-833), Norsbro 10:4
MYN2570/15

Beslut
1. Positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av två enbostadshus
med villkor att till platsen väl anpassade byggnader uppförs, vatten och
avlopp ska ordnas via en gemensamhetsanläggning med de två
intilliggande enbostadshusen på fastigheterna Hinsnoret 1:16 och 1:29.
2. Avgiften för förhandsbesked beräknas till 1 780 kronor (i enlighet med
taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.
Sammanfattning/Bakgrund
Ärendet avser en ansökan om förnyelse av förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus. Byggnadsnämnden beslutade 2014-01-30 § 26 att meddela positivt
förhandsbesked. Fastigheten är belägen utanför såväl detaljplan som
sammanhållen bebyggelse.
Tomtplatserna lokaliseras inom ett område utpekat i kommunens
kulturmiljöprogram Falubygden berättar och karaktäriseras som ett naturskönt
område med öppet odlingslandskap och flera intressanta byar och gårdar. Enligt
rekommendationerna bör ingen ny bebyggelse tillåtas i öppna lägen. I anslutning
till de aktuella tomterna ligger Norhaga, en fritidsbostad i nationalromantisk stil.
För att bevara byggnadens kulturhistoriska värden bör det enligt
rekommendationerna inte tillåtas ny bebyggelse i gårdens närhet.
Tillfartsväg är tänkt att anordnas på den egna fastigheten samt samordnas med de
två nya fastigheter på Hinsnoret 1:16 och 1:29.
Nämndens bedömning/Konsekvenser
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Ägaren till fastigheten
Hinsnoret 1:28 har lämnat in en skrivelse för att säkerhetsställa att kommande
byggnation inte påverkar deras möjligheter att ta sig till sin bryggplats. Sökande
har efter att tagit del av skrivelsen förtydligat att nya bostadshus inte avses
placeras så att den påverkar det servitut som ska säkerhetsställa passagen för
Hinsnoret 1:28 ner till Runn. Fastighetsägarna till Hinsnoret 1:28 har, 2016-02-11,
meddelat de inte har några invändningar till ny bebyggelse på fastigheten Norsbo
10:4.
Enligt ansökan ska vatten och avlopp ordnas via en gemensamhetsanläggning med
två bostadshus på fastigheterna Hinsnoret 1:16 och 1:29. Handläggning av
avloppstillståndet pågår.
Kommunantikvarien har i yttrande daterat 2015-10-16 tillstyrkt förhandsbeskedet,
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under förutsättning att byggnaderna som uppförs anpassas till kulturlandskapet.
Av skrivelsen betonas att utformningen av ny bebyggelse på de fyra tomter som
ligger i direkt anslutning till varandra behöver samordnas vid handläggningen av
respektive bygglov. Vidare anges att byggnadernas höjd bör hållas ner, då
omgivande byggnader i huvudsak är uppförda i en våning och att fasadernas kulör
in bör vara för ljus.
Företrädare för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har besiktat platsen.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning bygg och miljö anser att
kraven i Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § får anses kunna uppfyllas. Med
väl anpassade byggnader och lämpligt placerade byggnader utifrån
förutsättningarna på platsen kan kraven 8 kap 1 och 9 §§ uppfyllas.
Markanvändningen enligt kap 2 får anses lämplig. Någon betydande olägenhet i
PBL:s mening bedöms inte uppstå för omgivningen.
Mot ovanstående bakgrund bör förhandsbesked beviljas med villkor att:
- till platsen anpassade byggnader uppförs
- vatten och avlopp ordnas via en gemensamhetsanläggning med de två
intilliggande enbostadshusen på fastigheterna Hinsnoret 1:16 och 1:29
Upplysningar
1. Beslutet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från den dag detta
beslut vinner laga kraft.
2. Förhandsbesked innebär ingen rätt att påbörja sökt åtgärd.
3. Inrättande av avlopp respektive berg/jordvärme är tillståndspliktigt respektive
anmälningspliktigt. Särskilt tillstånd/anmälan för detta sker till
Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor.
Bilagor
Handlingar som tillhör beslutet.
Beslutet ska sändas till
Sökanden RMB
Ägaren till fastigheten Hinsnoret 1:28 RMB
Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och införs i Postoch
Inrikes Tidningar
Hur man överklagar
Om du är missnöjd med Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut
kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen Dalarna, Rättsenheten, Åsgatan 38, 791
84 FALUN. Detta gör du genom att i Din skrivelse tala om:
-

vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer eller
fastighetsbeteckning.
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varför du anser att Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut är
felaktigt och hur du anser att beslutet skall ändras.

Du undertecknar skrivelsen, förtydligar namnteckningen och uppger postadress
och telefonnummer. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din
ståndpunkt, så bör du skicka med det. Du kan givetvis anlita ombud att sköta
överklagandet åt dig.
Skrivelsen skall inlämnas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
(inte till Länsstyrelsen)
Falu kommun
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
791 83 FALUN
myndighetsnamnden@falun.se
023 – 867 95 eller 023 – 868 43
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått ditt brev inom tre
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet, annars kan ditt
överklagande inte tas upp.
Behöver du veta mer om hur du skall gå till väga, så ring, skriv eller mejla till
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.
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§ 25
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och
carport/förråd (BYGG 2015-000932),
Nedre Gruvriset 33:295
MYN0366/16

Beslut
1. Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Lars Östlund
3. Avgiften beräknas till 38 270 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.
Sammanfattning/Bakgrund
Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och
carport/förråd på Nedre gruvriset 33:295. Fastigheten är belägen i ett villaområde
i Galgberget. För området finns en gällande detaljplan som vann laga kraft 200610-17. Aktuell byggnad strider mot denna detaljplan med avseende på tillåten
byggnadshöjd, där aktuell byggnad planeras till 5,9 meter mot de 5,5 meter som
tillåts enligt detaljplanen.
Området består av blandade typer av enbostadshus med avseende på färg och
form. Olika varianter på mindre avvikelser har tidigare beviljats, bland annat har
på samma gata två avvikelser beviljats som är identiska med aktuellt ärende.
Företrädare för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har varit på
plats.
Berörda sakägare har hörts två gånger i ärendet, beroende på att
sökanden efter det första remissförfarandet försökt att i möjligaste mån
anpassa sig till de synpunkter som inkommit.
Vid det första remissförfarandet var hus och carport/förråd planerat 0,4
meter högre (+143,2). Till följd av detta inkom 2015-11-24 en gemensam
skrivelse från Sarah och Petter Steen, ägare till Nedre gruvriset 33:290,
Eva Marie och Kevin Ryan, ägare till Nedre gruvriset 33:289 samt Eva
Sköns och Mattias Wuopio, ägare till Nedre gruvriset 33:296.
I skrivelsen motsätter de sig den höga byggnadshöjden i kombination
med den höga placeringen. ”Sockelhöjden kommer att medföra ett alltför
dominerande inslag i relation till omkringliggande fastigheter och hela
området runt Granatstigen”. Här skall nämnas att ett nytt höjdsystem har
inrättats efter att de klagande grannarna byggde sina hus. Det medför att
de bifogade foton som inkom med yttrandet är något missvisande. Det
skiljer ca 2 decimeter i höjd mellan gamla och nya systemet, till
sökandens fördel. De klagande har informerats om detta.
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Yttrandet har sedan kommunicerats med sökanden varpå ett nytt och
justerat förslag inkommit som följts av ett andra remissförfarande. Här
har marknivån runt byggnaderna inkl hus och carport/förråd sänkts 4
decimeter. Dvs lika mycket som byggnadshöjden överskrids. Samma
sakägare har ännu en gång i en gemensam skrivelse inkommen
2016-01-18 sammanfattningsvis hävdat att de ändå står fast vid samma
synpunkter.
Detta andra yttrande har också kommunicerats med sökanden och ett
bemötande har inkommit 2016-02-11. I detta bemötande sammanfattas
vad som här ovan beskrivits i ärendet. Det nämns också om sockelhöjder
för aktuellt och intilliggande hus. Återkommer till det i ”förvaltningens
bedömning”.
Nämndens bedömning/Konsekvenser
Den här typen av hus som har valts på just den här platsen ger med
hänsyn till terrängen ett förhållandevis högt intryck. De naturliga
förutsättningarna är inte desamma för fastigheterna väster om
Granatstigen som för området i övrigt. Marknivån stiger kraftigt i västlig
riktning för en del av dessa, i synnerhet denna. Trots allt gäller
detaljplanen och man kan inte tvinga sökanden att forsla bort stora
jordmassor, sannolikt krävs också sprängning. Sökanden har gått med på
att sänka marknivån motsvarande de 4 decimeter som överskrids enligt
detaljplanen men avvikelsen är fortfarande densamma. I och med
sänkningen blir också tomten mera anpassad mot gatunivån. Huset i sig
är högt, men tittar man på sockelhöjden så ligger den snarare lägre än
intilliggande fastigheter om man utgår från markens naturliga lutning.
Man skulle kunna kalla det för ”tripp-trapp trull-effekt”.
Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att kraven i Planoch bygglagen (PBL) får anses uppfyllda. Den avvikande
byggnadshöjden får anses som en mindre avvikelse från detaljplanen och
därmed uppfylls PBL 9 kap. § 31b. Någon betydande olägenhet i PBL´s
mening bedöms inte uppstå för omgivningen. Kraven i PBL kap 8 §§ 1
och 9 får anses uppfyllda och bygglov bör därmed beviljas.
Upplysningar
1. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som
beslutet vinner laga kraft.
2. Åtgärden får inte påbörjas förrän Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor har
lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL)
3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
Bilagor
Handlingar som tillhör beslutet
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Beslutet ska sändas till
Sökanden
Ägarna till fastigheten Nedre gruvriset 33:289 RMB
Ägarna till fastigheten Nedre gruvriset 33:290 RMB
Ägarna till fastigheten Nedre gruvriset 33:296 RMB
Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och införs i Postoch Inrikes Tidningar
Hur man överklagar
Om du är missnöjd med Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut kan
du överklaga detta hos Länsstyrelsen Dalarna, Rättsenheten, Åsgatan 38, 791 84
FALUN. Detta gör du genom att i Din skrivelse tala om:
-

vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer eller
fastighetsbeteckning.
varför du anser att Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut är
felaktigt och hur du anser att beslutet skall ändras.

Du undertecknar skrivelsen, förtydligar namnteckningen och uppger postadress och
telefonnummer. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din
ståndpunkt, så bör du skicka med det. Du kan givetvis anlita ombud att sköta
överklagandet åt dig.
Skrivelsen skall inlämnas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
(inte till Länsstyrelsen)
Falu kommun
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
791 83 FALUN
myndighetsnamnden@falun.se
023 – 867 95 eller 023 – 868 43
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått ditt brev inom tre
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande
inte tas upp.
Behöver du veta mer om hur du skall gå till väga, så ring, skriv eller mejla till
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.
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Förhandsbesked nybyggnad av kattpensionat
(BYGG 2015-000738), Varggården 9:4
MYN0037/16

Beslut
1. Positivt förhandsbesked meddelas enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen
(PBL), med villkoret att en till platsen väl anpassad byggnad väljs, i
enlighet med yttrande från kommunantikvarien.
2. Avgiften beräknas till 7 787 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Sammanfattning/Bakgrund
Ansökan inkom 2015-08-25. Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av kattpensionat på fastigheten Varggården 9:4. Den aktuella platsen för
byggnationen är belägen på fastigheten Varggården 9:2 och omfattas ej av
detaljplan men ligger inom sammanhållen bebyggelse. Den aktuella platsen är
belägen inom Världsarvet Falun och berörs av en fornlämning. Avlopp avses att
anslutas till en befintlig anläggning på fastigheten Varggården 9:4.
2015-12-16 beslutade Falu kommuns Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, om
planuppdrag för det aktuella området vilket uppmärksammades av handläggare på
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen för bygg- och miljöfrågor.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning var därför att beslut om
sökt förhandsbesked ej bör lämnas innan planarbetet har avslutats i enlighet med 9
kap. 28 § plan- och bygglagen. Detta ställningstagande kommunicerades till den
sökande den 2016-01-20. Avdelningen för hållbarhet och planering har därefter
bedömt att den aktuella platsen ej behöver omfattas av ny detaljplan, varför ett
beslut i detta ärende om förhandsbesked nu bedöms kunna lämnas.
Ärendets handläggning
Berörda sakägare har hörts i ärendet och remiss har skickats till
kommunantikvarien. Miljöinspektör på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
har beretts tillfälle att granska ärendet ur bl.a. avloppssynpunkt.
Avdelningen för mark- och exploatering, Falu kommun, har som ägare till
fastigheten Varggården 9:2 i inkommet yttrande 2015-09-04 meddelat; Ingen
erinran under förutsättning att verksamheten inte innebär några begränsningar för
användning av fastigheten Vargården 9:2 för t.ex. bostäder.
Kommunantikvarien har i inkommet yttrande 2015-09-17 meddelat bl.a. att; I
föreslaget läge måste byggnaden anpassas väl till kulturmiljön, och ges en
traditionell utformning som harmoniserar med helhetsmiljön. Byggnaden bör ha en
viss reslighet och inte ha för flack taklutning. Takfot ska vara öppen och
taksprången ska vara korta. Fasad ska ha traditionell locklistpanel målad med röd
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slamfärg och taktegel ska vara rött. Detaljer som vindskivor och knutbrädor bör
målas röda som fasadfärg, för att hålla nere framtoning. Likaså bör fönster och
dörrar vara av trä och spröjs ska vara ”fast”. Ytterdörr ska ej vara vit, utan istället
ha en traditionell kulör som brun, grön, gul, svart eller röd. Under förutsättning att
utformningskrav specificeras kan förhandsbeskedet godkännas ur kulturhistorisk
synpunkt.
Inkomna yttranden har kommunicerats till den sökande. Den sökande inkom 201511-19 med en kompletterande skrivelse.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har hos Länsstyrelsen i Dalarna
inhämtat besked avseende fornlämningen. Länsstyrelsen meddelar 2016-01-19 bl.a.
att; ingreppet är inte tillståndpliktigt enligt kulturmiljölagen. Därför behövs ingen
särskild ansökan till Länsstyrelsen. Inga arkeologiska åtgärder krävs.
Miljöinspektör på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar att det
bedöms finnas förutsättningar att ansluta avloppet och att anläggningens
utformning hanteras i anmälan i särskild ordning enligt Miljöbalken.
Motivering av beslutet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning bygg och miljö anser att
kraven i PBL 9 kap 31 § får anses kunna uppfyllas. Den i ansökan beskrivna
verksamheten uppges inte innebära någon påverkan på intilliggande fastigheter.
Med en anpassad och ordnad verksamhet för kattpensionatet så bedöms inte någon
betydande olägenhet i PBL:s mening behöva uppstå för omgivningen.
Markanvändningen enligt kap 2 i anslutning till befintlig bebyggelse får anses
lämplig. Med en anpassad och lämpligt placerad byggnad utifrån förutsättningarna
på platsen kan kraven 8 kap 1 och 9 §§ uppfyllas.
Mot ovanstående bakgrund bör förhandsbesked beviljas med de villkor som
framgår av beslutet.
Upplysningar
1. Beslutet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från den dag detta
beslut vinner laga kraft.
2. Förhandsbesked innebär ingen rätt att påbörja sökt åtgärd.
3. Åtgärden kräver anmälan i särskild ordning enligt Miljöbalken vad avser att
ansluta avloppet till en befintlig anläggning.
4. Verksamheten kan kräva tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen, vilket söks hos
Länsstyrelsen.
Bilagor
Handlingar som tillhör beslutet
Beslutet ska sändas till
Sökanden och fastighetsägare till Varggården 9:4 och Varggården 9:2 RMB

20 (33)

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Myndighetsnämnden
för bygg-och miljöfrågor

Sammanträdesdatum
2016-02-25

Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och införs i Postoch
Inrikes Tidningar
Hur man överklagar
Om du är missnöjd med Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut kan
du överklaga detta hos Länsstyrelsen Dalarna, Rättsenheten, Åsgatan 38, 791 84
FALUN. Detta gör du genom att i Din skrivelse tala om:
-

vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer eller
fastighetsbeteckning.
varför du anser att Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut är
felaktigt och hur du anser att beslutet skall ändras.

Du undertecknar skrivelsen, förtydligar namnteckningen och uppger postadress och
telefonnummer. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din
ståndpunkt, så bör du skicka med det. Du kan givetvis anlita ombud att sköta
överklagandet åt dig.
Skrivelsen skall inlämnas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
(inte till Länsstyrelsen)
Falu kommun
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
791 83 FALUN
myndighetsnamnden@falun.se
023 – 867 95 eller 023 – 868 43
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått ditt brev inom tre
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande
inte tas upp.
Behöver du veta mer om hur du skall gå till väga, så ring, skriv eller mejla till
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.
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Anmälan, installation av två stycken hissar (BYGG
2015-000104)
MYN0163/15

Beslut
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (MyN) delegerar till nämndens
ordförande att efter vidare utredning lämna in yttrande till Mark- och
miljödomstolen.
Bakgrund
Nämndens ordförande kommer att utreda huruvida nämnden kommer att dra
tillbaka sitt överklagande i ärendet eller inte och därefter lämna in yttrande till
Mark- och miljödomstolen. Yttrandet ska vara inlämnat senast 2016-03-10enligt
anståndsbeslut.

22 (33)

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Myndighetsnämnden
för bygg-och miljöfrågor

§ 28

Sammanträdesdatum
2016-02-25

Klagomål och tillsyn över spräng-och
schaktarbeten på verksamhet
MYN0812/15

Beslut
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (MyN) lämnar
följande yttrande över inkomna handlingar.
Myndighetsnämndens yrkanden
MyN vidhåller sin tidigare inställning i ärendet att verksamheten utgör en
tillståndspliktig täkt enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt 1 kap. 3 § och 4
kap. miljöprövningsförordningen.
MyN yrkar att överklagan avslås och att mark- och miljödomstolen
fastställer MyN:s beslut 2015-06-18 § 97 (dnr. MYN0812/15) om förbud
mot täktverksamhet.
Rättsliga grunder och sakomständigheter som åberopas
MyN åberopar det som tidigare har anförts av nämnden i målet, särskilt
vad som framgår under rubriken Nämndens bedömning/Konsekvenser i
MyN:s beslut 2015-06-18 § 97. MyN vill utöver det lämna följande
kompletterande synpunkter på innehållet i aktbilaga 2 och 5.
1.

Klagandena framför att verksamheten redan har prövats genom
beslut av länsstyrelsen och att länsstyrelsens beslut har sådan
rättskraft att kommunen är förhindrad att ta upp frågan till prövning
på nytt.
MyN anser att verksamheten utgör täkt som fordrar tillstånd och att
bestämmelserna om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken därför
inte är tillämpbara. För täkter är MyN tillsynsmyndighet enligt
miljöbalken. En tillsynsmyndighet får besluta om de förelägganden
och förbud som behövs för att miljöbalken ska följas. Bolagets
anmälan om miljöfarlig verksamhet i form av återvinning och
mellanlagring m.m. av avfall som besvarats av MyN med ett
föreläggande om försiktighetsmått omfattade inte sprängning och
schaktning av berg, d.v.s. det som MyN menar utgör täktverksamhet.
Enligt MyN:s uppfattning har nämnden inte varit förhindrad att vidta
tillsynsåtgärder mot verksamheten.

2.

Klagandena framför att beslutet inte är proportionerligt.
Tillsynsmyndigheten ska i nödvändig utsträckning kontrollera
efterlevnaden av miljöbalken samt vidta de åtgärder som behövs för
att åstadkomma rättelse. En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet
besluta om de förelägganden eller förbud som behövs för att
miljöbalken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i
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det enskilda fallet får inte tillgripas. Verksamheten är enligt MyN
tillståndspliktig men den har startat utan tillstånd. MyN anser att man
då har haft fog för sitt beslut att förbjuda verksamheten. Det är av
stor vikt att en fullständig miljöprövning görs innan verksamheten
startar.
Sammanfattning/Bakgrund
MyN förbjöd i beslut 2015-06-18 GLSE Invest AB och Brossen AB att
bedriva sprängning, borrning, grävning, schaktning och annan
täktverksamhet på fastigheten Karlsvik 1:3.
Bolagen överklagade MyN:s beslut till länsstyrelsen som avslog
överklagandet. Bolagen har nu överklagat länsstyrelsens beslut till markoch miljödomstolen och yrkar att mark- och miljödomstolen upphäver
MyN:s beslut. Mark- och miljödomstolen har förelagt MyN att yttra sig i
målet.
Bilagor
MyN:s beslut 2015-06-18 § 97
Beslutet ska sändas till
Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen via e-post till
mmd.nacka.avdelning4@dom.se
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Utsläppsförbud enskilt avlopp, förenat med vite
MYN1081/15

Beslut
Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor (MyN) beslutar:
1.

Befintlig avloppsanläggning renar inte avloppsvattnet i tillräcklig
omfattning då avloppet saknar rening som uppfyller dagens krav.

2.

Det är efter 2016-09-30 förbjudet att släppa ut avloppsvatten från
vattentoalett till den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten
Halvarsbo 1:3.

3.

Detta förbud att släppa ut avloppsvatten meddelas fastighetsägaren
Birger Pettersson (19290602-1437) och förenas med vite på 150 000
kr om utsläpp sker efter 2016-09-30.

Sammanfattning/Bakgrund
Under 2013 utförde miljönämnden (numera MyN) tillsyn på
avloppsanläggningar runt Vikasjön. Miljönämnden utförde 2013-05-27
inspektion av avloppet på fastigheten Halvarsbo 1:3. Vid inspektionen
konstaterades följande:
- Avloppsanordningen är placerad under 60 cm jord och inte möjlig att
inspektera vid inspektionstillfället. Enligt fastighetsägaren består
avloppsanordningen av en 9 m3 trekammars slamavskiljare som tömdes
för fyra år sedan. Nästa gång den ska tömmas är om 21 år.
Avloppsanordningen bygger på rötning i slamavskiljaren och
överskottsvattnet leds till skogen. Avloppsanordningen inrättades 1966.
Till anläggningen är vattentoalett samt bad-, disk- och tvättavlopp
anslutet.
2013-11-22 beslutade miljönämnden på delegation att efter 2015-10-31
förbjuda utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.
Fastighetsägaren har fått information om att nästa steg från MyN blir ett
förbud förenat med vite. Trots detta har ingen ansökan inkommit.
Därefter har kommunicering inför beslut om vite gjorts och
fastighetsägaren har per telefon meddelat att han avser att göra nytt
avlopp under sommaren 2016.
Nämndens bedömning/Konsekvenser
Avloppsanläggningen bedöms inte uppfylla dagens krav på rening då
reningssteget efter slamavskiljning ska vara en verifierbar uppbyggd
avloppsanläggning inte ett diffust utsläpp till skog och/eller stengrop.
Slamavskiljaren ska dessutom i dag uppfylla kraven enligt
europastandard 12566-1 eller 12566-4 för att bedömas ha avsedd
funktion och minimera slamflykt till den efterföljande reningen.
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Det är idag 1 person folkbokförd på fastigheten vilket gör att det förutsätts att
avloppet behövs och används. Det är därför rimligt att besluta om
utsläppsförbud och att beslutet förenas med vite då avloppet inte åtgärdats efter
tidigare beslutat utsläppsförbud. Vitets storlek grundar sig på kostnaden för att
inrätta ett nytt avlopp och att det ska vara fördelaktigare att följa beslutet än att
bryta mot det.
Bestämmelser som beslutet grundar sig på
Beslutet grundar sig på miljöbalkens 2 kap, 3, 7 §§, 9 kap 7 § och 26 kap. 9, 14
§§.
I 2 kap 3 § står det om verksamhetsutövarens (t ex fastighetsägares) skyldighet
att vidta försiktighetsmått för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten (utsläpp av avloppsvatten) medför skada för människors hälsa
eller miljön.
Enligt 2 kap 7 § ska en rimlighetsbedömning göras med särskild hänsyn till
nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna
för sådana åtgärder.
Enligt miljöbalkens 9 kap 7 § skall avloppsvatten avledas och renas eller tas
om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön
inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller
andra inrättningar utföras.
26 kap 9 § ger stöd för tillsynsmyndigheten att meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att miljöbalken ska följas. Mer ingripande åtgärder som
behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
26 kap 14 § ger stöd för tillsynsmyndigheten att förena förelägganden eller
förbud med vite.
Upplysningar
Tillstånd för enskilt avlopp söks hos MyN. Ansökan bör, för att ny
avloppsanordning ska vara klar innan förbudet träder i kraft, lämnas in i god
tid. Själva handläggningstiden för ansökan beräknas till ca 6 veckor därutöver
tillkommer tiden för att bygga avloppsanordningen. För prövning av tillstånd
för inrättande av avloppsanläggning tas avgift ut enligt kommunfullmäktiges
taxa.
Den nu fortsatta handläggningen av tillsynen faktureras med 827 kr/timme
enligt kommunfullmäktiges taxa för år 2013. Handläggningstiden omfattar all
den tid handläggaren ägnar åt ärendet. Det kan vara inläsning, kontakter med
berörda, samråd med andra myndigheter, föreberedelser och presentation inför
beslut. I det aktuella ärendet görs för närvarande bedömningen att 1 timmes
handläggningstid kommer debiteras, ytterligare avgift kan komma att tas ut om
fortsatt handläggning krävs. Beslut om avgift kommer att skickas ut separat.
Beslutet ska sändas till
Fastighetsägaren till Halvarsbo 1:3 med delgivning.
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Hur man överklagar
Om du är missnöjd med Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut kan du
överklaga detta hos Länsstyrelsen Dalarna, Rättsenheten, Åsgatan 38, 791 84 FALUN.
Detta gör du genom att i Din skrivelse tala om:
-

vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer eller
fastighetsbeteckning.
varför du anser att Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors beslut är felaktigt
och hur du anser att beslutet skall ändras.

Du undertecknar skrivelsen, förtydligar namnteckningen och uppger postadress och
telefonnummer. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så
bör du skicka med det. Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.
Skrivelsen skall inlämnas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (inte till
Länsstyrelsen)
Falu kommun
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
791 83 FALUN
myndighetsnamnden@falun.se
023 – 830 00
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått ditt brev inom tre veckor
räknat från den dag då du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp.
Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring, skriv eller mejla till
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.
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Uppdrag till avdelningen Mät och karta att utreda
förutsättningarna för att inrätta en kommunal
lantmäterimyndighet (KLM) i Falu kommun
MYN0068/16

Beslut
Mät och kartavdelningen har i en tjänsteutredning daterad 2016-02-16
visat att kommunen uppfyller de formella kraven för att regeringen kan meddela tillstånd
till att bilda en kommunal lantmäterimyndighet (KLM) i Falu kommun.
1. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor godkänner förvaltningens utredning
angående förutsättningarna att bilda en kommunal lantmäterimyndighet (KLM) i
Falu kommun.
2. Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor föreslår
kommunstyrelsen att hos regeringen ansöka om tillstånd att få
inrätta en kommunal lantmäterimyndighet i enlighet med
lagstiftningens krav, och att denna får börja sin verksamhet i
januari 2018.
Sammanfattning/Bakgrund
Enligt 2 § lag (1995:1393) är det regeringen som meddelar tillstånd för
en kommun att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet och att svara
för verksamheten vid myndigheten. Enligt 2 § lag (1995:1393) så
framgår villkoren för att erhålla regeringens tillstånd att:
1. myndigheten kommer att få hela kommunen som sitt verksamhetsområde
2. myndighetens arbetsuppgifter väsentligen kommer att begränsas till förrättningsverksamhet och myndighetsservice i anslutning till förrättningsverksamheten
3. myndigheten kommer att få en för ändamålet lämplig organisation och en
verksamhet som kan beräknas få tillräcklig omfattning för att nödvändig kompetens
ska kunna upprätthållas
4. minst två tjänstemän inom myndigheten kommer att ha den kompetens och
erfarenhet som krävs för att handlägga förrättningar
5. myndighetens informationssystem kommer att få en sådan teknisk standard som
säkerställer det informationsutbyte mellan stat och kommun som behövs
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Nämndens bedömning/Konsekvenser
Mät och kartavdelningen har i en tjänsteutredning daterad 2016-02-16
visat att kommunen uppfyller de formella kraven för att regeringen kan meddela tillstånd
till att bilda en kommunal lantmäterimyndighet (KLM) i Falu kommun.
Beslutet ska sändas till
Kommunstyrelsen
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Tillsyn Projekt om inomhusmiljö i grundskolan
2014-2015
MYN1303/15

Beslut
Informationen förs till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Tillsynen av inomhusmiljön i grundskolan är en del av ett nationellt tillsynsprojekt.
Tillsynsprojektet omfattar städning och ventilation i alla grundskolor i Falu
kommun, 28 st, både kommunala och privata skolor. Efter genomförd tillsyn
skickades en tillsynsrapport till respektive skola, med eventuella åtgärdskrav då de
allmänna råden inte uppfyllts. 25 av skolorna behövde redovisada någon form av
åtgärdsplan, exempel gällande luftkvalitet, sällan bytta luftfilter, synligt damm på
hög höjd m.m.
Sammanfattningsvis är en väl fungerande egenkontroll ett verktyg för att få ett bra
systematiskt och förebyggande arbete.
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Information till nämnden
MYN0613/15

Beslut
Informationen förs till protokollet.
Sammanfattning
• Utbildning
- Netpublicator, utbildning kommer att äga rum 24 mars.
• Rättviksmodellen
- Se bilaga § 32.
• Västra Falun 4
- Tidigare beslut i nämnden har upphävts av länsstyrelsen på grund av
felaktigheter i formalia.
• Rensbyn 1:19
- Tidigare beslut i nämnden (beviljad strandskyddsdispens med stöd
av LIS) har avslagits i Mark- och miljödomstolen.
• Norrbottenmodellen
- Syfte med modellen är att förbättra samarbetet mellan länsstyrelsen
och kommunen. Ett pilotprojekt kommer att genomföras i Falun för att
testa ett nytt sätt att samarbeta.
• Pågående och nya detaljplaner
- Genomgång av lista.
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Delegationsbeslut
MYN0615/15

Beslut
Delegationsbeslut enligt bilaga § 34 förs till protokollet.
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Anmälningsärenden
MYN0614/15

Beslut
Anmälningsärenden enligt bilaga § 35 förs till protokollet.
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