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Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-15.50  

 
Beslutande 

Ledamöter 

Tomas Fredén (S) ordförande 

Curt Svärd (KOSA) 

Owe Thorssell (MP) 

Jan Wallin (M) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Olof Silverdahl (KD), tjänstgörande för Göran Strandberg (L) 

Börje Lindvall (C) tjänstgörande för Sofia Lorentzon (C) 

 
Övriga närvarande 
 

Tjänstemän 

Pia Söderström, miljö- och byggchef 

Birgitta Johanson, stadsarkitekt 

Hampus Åkerman, byggnadsinspektör 

 
Justering 

Justerare 

Jan Wallin (M) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-09-12, kl. 15.55 § 74 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Tomas Fredén (S) 

 
Justerare 

 

 ________________________________  

Jan Wallin (M)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnden  2018-09-12 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§ 74 2018-09-13 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-10-05 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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 Dnr MBN/2018:43/43 

Mbn § 74 

 

Remissvar bildande av naturreservatet Predikstolen 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Gagnefs kommun har inget att erinra mot föreslaget naturreservat 

”Predikstolen”. 

2. Informationstexten ”Regler för klättringen vid Predikstolen” i bilaga 4 

bör tas bort då den blir missvisande när länsstyrelsens beslut vunnit laga 

kraft. 

3. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservatet Predikstolen i Ludvika 

kommun. Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och 

värdefulla naturmiljöer. Reservatet kommer att gränsa mot det kommunala 

naturreservatet Tansvägga i Gagnefs kommun. Det är positivt att samordna 

naturskydden då det stärker naturvärdena i området. Den populära 

klätterväggen kommer att ligga i båda reservaten och det är därför angeläget 

att föreskrifterna är så samstämmiga som möjligt. Länsstyrelsen föreslår att 

det ska vara förbjudet att klättra längs bergsbranter, med undantag för 

klättring längs befintliga klätterleder, enligt till beslutet bifogad 

klätterförare. I denna bilaga finns även befintlig informationsskylt ”Regler 

för klättringen vid Predikstolen”. Denna kommer att bli inaktuell när 

länsstyrelsens reservat bildats och bör tas bort ur reservatsbilagan. 

Länsstyrelsen har samrått med kommunens tjänstemän under arbetets gång. 

Miljö- och byggnadsnämnden har informerats hösten 2017. 

 

Om Länsstyrelsens förslag går igenom bör kommunen se över sitt 

reservatsbeslut så att föreskrifterna blir samstämmiga. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-08-29, en sida. 

E-delgivning, Länsstyrelsen i Dalarnas län 2018-07-18, om föreläggande om 

yttrande gällande Predikstolens naturreservat i Ludvika kommun, Dalarnas 

län, 511-6280-2017, två sidor. 

Förslag till beslut, Länsstyrelsen i Dalarnas län 2018-07-18, Bildande av 

naturreservatet Predikstolen i Ludvika kommun, 35 sidor. 

 

forts. 
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Mbn § 74 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Miljö- och byggchef 

 


