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§ 1  

 

Förändring i dagordningen – tillägg av extra ärenden. 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att lägga till två extra informationsärenden under § 9 till 

dagordningen: 

• Diskussion om kortare utbildningspass för nämnden i anslutning till nämndens 

sammanträden. 

• Diskussion om återremisser från kommunfullmäktige i Mora och Orsa gällande 

beslut om taxor.   

Sändlista 
- 
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§ 2 Dnr  

 

Miljösanktionsavgift, The Northern light tattoo,  
, Orsa kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att  med verksamheten the Northern Light 

Tattoo, orgnr , ska betala miljösanktionsavgift på 3000 kronor. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kap miljöbalken (1998:808) samt 3 kapitlet 3 § i 

förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid ett obokat tillsynsbesök på The Northern Light Tattoo på fastigheten  

 visade det sig att verksamheten hade flyttat därifrån. På verksamhetens 

facebooksida framgick det att den flyttats till fastigheten  där 

tatueringsverksamheten fortsatt som förut utan att vara anmäld till miljökontoret. Den 

nya studion öppnade upp den 29 oktober. Efter kontakt med The Northern Light 

Tattoo,  kom ägaren  den 4 november 2019 in 

med en anmälan av sin tatueringsverksamhet.  

Caroline Kolbert har fått tillfälle att yttra sig i ärendet men har inte inkommit med 

några synpunkter. 

Motivering 

Enligt 30 kapitlet miljöbalken (1998:808) samt 3 kapitlet 3 § i förordningen (2012:259) 

om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas med 3000 kr för en 

överträdelse av 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd genom att inte ha lämnat in en anmälan av verksamheten innan den 

startades, trots att en sådan anmälan krävs.  

Miljösanktionsavgift ska betalas oavsett om överträdelsen har skett av oaktsamhet eller 

med uppsåt. Avgift ska dock inte debiteras om det är oskäligt med anledning av till 

exempel sjukdom som har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått göra det som 

krävs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Matilda Jonsson 2020-01-10 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att  med verksamheten the 

Northern Light Tattoo,  ska betala miljösanktionsavgift på 3000 

kronor. 
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(forts. § 2) 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kap miljöbalken (1998:808) samt 3 kapitlet 3 § i 

förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sändlista 
 

Kammarkollegiet 
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§ 3 Dnr:2019-1608-L03 

 

Utdömande av vite, Moraparken, Stranden 44:16, Mora 
kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att ansöka till Förvaltningsrätten om utdömande av vite på 

2000 kr för verksamhetsutövare Svenska Campingpärlor AB, orgnr 556528-3628.  

Sammanfattning av ärendet 
Miljönämnden har den 6 december 2019 beslutat att förelägga verksamheten med ett 

löpande vite om 1000 kr gällande verksamhetens journalföring av 

nedkylningsprocessen. Verksamheten har tidigare inte kunnat visat upp att 

nedkylningsprocessen övervakats och att personalen inte har haft kännedom om vilka 

rutiner som gällt för att säkra livsmedelshanteringen. 

Miljökontoret var på kontroll av föreläggandet den 12 december 2019. Besöket var 

oanmält och gjordes ca klockan 8.30. Vid besöket noterades flera olika livsmedel som 

kylts ner men där dokument saknades på att övervakning hade skett. Personalen på 

plats kunde inte garantera att nedkylningen hade gått till på ett säkert sätt. 

Den 19 december 2019 gjorde miljökontoret ytterligare en kontroll av föreläggandet. 

Besöket var oanmält och gjordes ca klockan 14.30. Även vid den kontrollen fanns 

nedkylda livsmedel där det saknades dokument på att övervakning hade skett på ett 

säkert sätt. Personalen på plats kunde inte garantera att maten var säker. 

Verksamheten uppfyllde inte vitesföreläggandet vid någon av dessa två 

kontrolltillfällena. 

Motivering 
Om kontrollmyndigheten konstaterar bristande efterlevnad ska den enligt artikel 138 i 

förordning (EU) nr 2017/625 vidta åtgärder för att se till att företaget avhjälper 

situationen. En av dessa åtgärder kan vara beslut förenat med vite. Eftersom 

verksamheten inte uppfyllde vitesföreläggandet ska en ansökan skickas till 

Förvaltningsrätten för utdömande. Livsmedelsföretagare har ansvaret för att producera 

säkra livsmedel och ha de förfaranden för att kontrollera att detta sker. 

Verksamheten har efter båda kontrollerna haft möjligheter att lämna synpunkter 

gällande ansökan om utdömande av vite.  Verksamheten har inte kommit in med några 

synpunkter innan den 15 januari 2020, datum för sista dag att komma in med 

synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Sara Hodler 2020-01-16 
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(forts. § 3) 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att ansöka till Förvaltningsrätten om 

utdömande av vite på 2000 kr för verksamhetsutövare Svenska Campingpärlor AB, 

orgnr 556528-3628.  

Sändlista 
Förvaltningsrätten  
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§ 4 Dnr:2019-770-N02 

 

Bildande av Västra Alderängarna naturreservat i Mora 
kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i Mora att bilda naturreservat 

Västra Alderängarna i Mora kommun, enligt nedan lydelse: 

Mora kommun beslutar med stöd av 7 kap. 4 § i miljöbalken (1998:808) att förklara det 

område som avgränsats på bifogad karta, bilaga 2, som naturreservat. Naturreservatets 

slutliga gränser utmärks i fält. För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar 

Mora kommun, med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken, att nedan angivna 

föreskrifter ska gälla för naturreservatet (se föreskrifter) Mora kommun fastställer 

samtidigt skötselplanen, enligt bilaga 3, med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd till miljöbalken. Naturvårdsförvaltare ska vara Mora kommun i 

Dalarnas län. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med det kommunala naturreservatet Västra Alderängarna har pågått sedan 

2013. Västra Alderängarna är en utvidgning av det befintliga reservatet Alderängarna. 

Det kommunala reservatet Alderängarna bildades av Mora kommun 1998, och är ett av 

två kommunala reservat i Mora. Statens Naturvårdsverk har bistått med 

förhandlingsuppdrag och halva summan för markköp och intrångsersättning. 

Motivering 
Förslag till beslut och skötselplan har utarbetats och remissbehandlats enligt 

Naturvårdsverkets riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Olle Bylander 2020-01-16 

Föreskrifter och karta över området 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att föreslå Kommunfullmäktige i Mora att 

bilda naturreservat Västra Alderängarna i Mora kommun, enligt nedan lydelse: 

Mora kommun beslutar med stöd av 7 kap. 4 § i miljöbalken (1998:808) att förklara det 

område som avgränsats på bifogad karta, bilaga 2, som naturreservat. Naturreservatets 

slutliga gränser utmärks i fält. För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar 

Mora kommun, med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken, att nedan angivna 

föreskrifter ska gälla för naturreservatet (se föreskrifter) Mora kommun fastställer 

samtidigt skötselplanen, enligt bilaga 3, med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd till miljöbalken. Naturvårdsförvaltare ska vara Mora kommun i 

Dalarnas län. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen Mora 
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§ 5 Dnr:2018-897-M01 

 

Yttrande ansökan om fortsatt täktverksamhet på fastigheten 
Kallholen 9:16, Nordkalk AB, Orsa kommun. Länsstyrelsens 
diarienummer 551-12121-2019 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att tillstyrka ansökan om tillstånd för fortsatt täktverksamhet 

på fastigheten Kallholen 9:16 i Orsa kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Nordkalk AB ansöker om tillstånd att fortsätta och utöka bergtäkten i Kallholen Orsa 

kommun, då gamla tillståndet går ut 2019. Bolaget ansöker om att bryta 3,75 miljoner 

ton berg mellan åren 2020- 2045. Uttaget blir 100 000-150 000 ton per år 

Motivering 
Bergtäkt bedrivs sedan lång tid på platsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Olle Bylander 2020-01-22 
 
Teknisk beskrivning till ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken i ärende om täktverksamhet från Nordkalk AB 

Förslag till beslut 
Mora Orsa miljönämnd beslutar att tillstyrka ansökan om tillstånd för fortsatt 

täktverksamhet på fastigheten Kallholen 9:16 i Orsa kommun. 

Sändlista 
Länsstyrelsen Dalarna 
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§ 6 Dnr:2019-1803-A04 

 

Yttrande om närvarorätt i kommunens nämnder, Mora 
kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande: 

Miljönämnden anser att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare inte ska 

ges möjlighet att närvara vid nämndens sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige i Mora kommun har mottagit en motion om att införa insynsplatser i 

kommunens nämnder. För att fullmäktige ska kunna fatta beslut har nämnderna fått 

motionen för yttrande.  

Enligt kommunallagen ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar. 

Nämnden får dock besluta att sammanträdena ska vara offentliga, om fullmäktige har 

medgett det. När det gäller ärenden som avser myndighetsutövning måste en nämnds 

sammanträden dock alltid hållas inom stängda dörrar.  

Motivering 
Miljönämnden anser att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare inte ska 

ges möjlighet att närvara vid nämndens sammanträde. Eftersom miljönämnden till 

största delen beslutar i ärenden som rör myndighetsärenden är detta inte förenligt med 

kommunallagen. Miljönämnden är dessutom en gemensam nämnd för både Orsa och 

Mora kommuner och i Orsa har inte kommunfullmäktige beslutat om utvidgad 

närvarorätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2020-01-28 

Remiss från kommunstyrelsen, Mora kommun 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att lämna följande yttrande: 

Miljönämnden anser att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare inte ska 

ges möjlighet att närvara vid nämndens sammanträde.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen Mora 
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§ 7 Dnr:2018-538-A02 

 

Årsredovisning 2019 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Resultatet från 2019 års tillsyn- och kontrollverksamhet blev att ca 95 % av planerad 

miljö- och hälsoskyddstillsyn och 90 % planerad livsmedelskontroll blev utförd under 

året. Dock har den behovsprioriterade tillsynen inom miljöbalkens område återigen 

inte kunnat genomföras på grund av brist på resurser. Under året har vi inom 

livsmedelskontrollen haft fokus på de nationella operativa målen om dricksvatten samt 

information, märkning och mikrobiologiska risker i livsmedelskedjan. Inom 

miljöbalkstillsynen har fokus legat på egenkontroll, avfall, spill och dagvatten, radon, 

kosmetiska produkter och förorenad mark.  

Tillsynen av enskilda avlopp har genomförts i både Mora och Orsa kommuner. 

Resultatet från tillsynen visar att det finns stora brister i avloppsanläggningarna som 

måste åtgärdas. Det vi kan konstatera är att det tar betydligt längre tid att genomföra 

tillsynen än det vi tar betalt för.  

När det gäller kalkningsverksamheten har den fortlöpt enligt planen. 

Vattenprovtagning, elfiske och sjökalkningen har utförts och kalkdoserarna har 

fungerat utan några större problem. Vi har även bidragit till att genomföra åtgärder 

enligt vattendirektivet som handlade om biologisk återställning i Vanån. Vi deltar även 

i ett projekt om biologisk återställning i Spjutmodammen och vid Johannisholms 

kraftverk, som kommer att pågå i flera år framöver. 

Varje år tar Länsstyrelsen fram en plan för förvaltning av naturreservat som vi på 

miljökontoret arbetar efter. Under 2019 har vi lyckats genomföra de planerade 

åtgärderna i reservaten, det har till exempel handlat om gränsmarkering, utmärkning 

av leder och skötsel av slogbodar.  

När det gäller samhällsplanering har vi deltagit i framtagande av översiktsplan i Orsa 

och fördjupad översiktsplan i Mora. Vi har även deltagit i framtagandet av flertalet 

detaljplaner i kommunerna. Miljökontoret deltar även i va-planarbetet i både Mora och 

Orsa kommun, en revidering av respektive kommuns planer är aktuell. Under 2019 har 

vi som tidigare år handlagt ett stort antal bygglovremisser och strandskyddsärenden.  

Miljökontoret har ansvar för energi- och klimatrådgivningen (EKR) i Mora, Orsa och 

Älvdalen samt för ett energicoachprojekt tillsammans med sju andra kommuner i norra 

Dalarna. Energicoachprojektet är avslutat under 2019, EKR kommer att fortsätta även 

under 2020. 
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(forts. § 7) 

Ekonomiskt resultat  
När det gäller det ekonomiska resultatet så redovisar miljönämnden totalt ett resultat 

på -563 tkr. Resultatet för respektive kommun är -368 tkr för Mora och - 195 tkr för 

Orsa. Underskottet beror till största delen på att vi har haft lägre intäkter än 

budgeterat, både inom livsmedel och miljö- och hälsoskyddstillsynen.  

Inom miljöbalkens område beror underskottet på att vi har haft kostnader för tillsynen 

av enskilda avlopp under 2019 och där intäkterna kommer först nästföljande år. 

Dessutom tar tiden för avloppstillsynen längre tid än vad vi har möjlighet att ta betalt 

för. Det negativa resultatet beror också att vi inte hann med att genomföra någon 

behovsprioriterad tillsyn. Nämnden har haft högre kostnader för personal inom 

administrationen samt för IT-utrustning än budget samt högre kostnader för 

ledamöternas arvoden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2020-01-28 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att godkänna årsredovisningen för 2019. 

Sändlista 
- 
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§ 8 Dnr:2020-34-A02 

 

Verksamhetsplan 2020-2022 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta verksamhetsplanen med behovsutredning, 

kontrollplan och tillsynsplan för 2020-2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret har tagit fram en verksamhetsplan för 2020-2022. Planen består av en 

behovsutredning, en kontrollplan samt en tillsynsplan. Behovsutredningen redovisar 

vilka behov nämnden har av tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och 

livsmedelslagstiftningen med mera. Tillsynsplanen och kontrollplanen beskriver hur de 

resurser som finns tillgängliga kommer att prioriteras. En prioritering av den stödjande 

verksamheten (administration, information, kvalitetsarbete mm) görs också i planen. 

Motivering 
Enligt livsmedelslagstiftningen ska varje kontrollmyndighet på ett bra sätt kunna 

beskriva sitt system för offentlig kontroll av livsmedel. Denna beskrivning kallas för 

kontrollplan. För att kunna planera verksamheten behöver nämnden ha en tydlig bild 

av vilket ansvar man har och vilka uppgifter som ansvaret för med sig, en 

behovsutredning. En kontrollplan med behovsutredning ska antas av miljönämnden. 

Enligt miljötillsynsförordningen, ska det hos en tillsynsmyndighet finnas en utredning 

om tillsynsbehovet för hela ansvarsområdet enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska 

omfatta en tid på tre år och ses över årligen. En tillsynsplan ska tas fram som baseras 

på behovsutredningen och det register över verksamheter som ska finnas. 

Tillsynsplanen och behovsutredningen ska beslutas av miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Annica Edström 2020-01-24 

Verksamhetsplan 2020 

Kontrollplan för livsmedel 2020-2022 

Tillsynsplan för miljöbalken m. fl 2020-2022 

Behovsutredning 2020-2022 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta verksamhetsplanen med 

behovsutredning, kontrollplan och tillsynsplan för 2020-2022. 

Sändlista 
- 
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§ 9  

 

Informationsärenden  

1.   Taxor. Orsa kommuns ekonomichef 

Johan Hult berättar om och svarar på 

frågor om budgetprocessen i Orsa 

kommun.  
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§ 10  

 

Delegationsbeslut 

Miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänsteman enligt 

delegationsordning beslutad av nämnden 2016-12-14 § 58. Dessa beslut ska 

anmälas/redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva 

eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla 

lämnad delegation.  

Delegationslista för perioden 2019-11-30 till och med 2020-01-22 redovisas.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11  

 

Fortsatt sammanträde  

Beslut 
Miljönämnden beslutar att avbryta sammanträdet kl 12.10 på grund av tidsbrist för att 

fortsätta sammanträdet onsdagen den 12 februari 2020 klockan 8.10. Ärenden som 

flyttas är informationsärenden från § 9 enligt följande: 

• Information från kontoret/pågående ärenden. 

• Senaste informationen om projektet gemensam miljö-och byggförvaltning.  

• Fråga till nämnden med anledning av interpellation och svar i Mora 

kommunfullmäktige angående att barnkonventionen blir lag 2020. 

• Mitt Miljösamverkan 

• Diskussion om kortare utbildningspass för nämnden i anslutning till nämndens 

sammanträden.  

Sändlista 
-  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12  

 

Förändring i dagordningen 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att ändra informationsärendet, diskussion om återremisser 

från kommunfullmäktige i Mora och Orsa gällande beslut om taxor, till ett 

beslutsärende och att flytta ärendet till det fortsatta sammanträdet onsdagen den 12 

februari 2020.  

Sändlista 
- 




