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§1 Dnr: 2017-673-A02 

 

Årsredovisning 2018 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Resultatet från 2018 års tillsyn- och kontrollverksamhet blev att ca 90 % av alla 

verksamheter både inom miljöbalken och livsmedel fick tillsyn/kontroll, vilket är ett 

mycket bra resultat sett utifrån tidigare år. Under året har vi inom livsmedelskontrollen 

haft fokus på de nationella operativa målen om mikrobiologiska och kemiska risker och 

information i livsmedelskedjan. Inom miljöbalkstillsynen har fokus legat på avfall, 

energi, förorenad mark, rökfria miljöer och egenkontroll.  

Tillsynen av enskilda avlopp har nu tagit fart och vi har varit ute i både Mora och Orsa 

kommuner. 

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.  

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

miljökontoret arbetar efter. Under 2018 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 detaljplaner 

och varit med vid samråd om genomfart Mora och E45 i Orsa. VA-planarbetet har nu 

kommit in i en genomförandefas i Mora och miljökontoret deltar i arbetsgruppen. 

Under 2018 har vi handlagt ett stort antal bygglovremisser och strandskyddsärenden. 

Miljökontoret har ansvar för energi- och klimatrådgivningen i Mora, Orsa och Älvdalen 

samt för ett energicoachprojekt tillsammans med sju andra kommuner i norra Dalarna. 

Detta energiarbete har genomförts som planerat. 

Ekonomiskt resultat 

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

på -454 tkr. Resultatet för respektive kommun är -281 tkr för Mora och -173 tkr för 

Orsa. Underskottet beror på minskade intäkter och högre kostnader för personal och 

IT. 

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

tillsynen av enskilda avlopp under 2018 men intäkterna kommer först nästföljande 

år. Inom administrationen beror underskottet på att vi har fått kostnader för virtuella 

servrar på grund av uppgraderingen av vårt verksamhetssystem. Inom 

livsmedelsområdet har vi lägre intäkter och högre lönekostnader än budgeterat, 

vilket ger ett underskott. 
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(forts. §1) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2019-01-29 

Årsredovisning 2018 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att godkänna årsredovisningen för 2018. 
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§ 2 Dnr: 2018-1436-A02 

 

Verksamhetsplan 2019-2021 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta verksamhetsplanen med behovsutredning, tillsynsplan 

och kontrollplan för 2019-2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret har tagit fram en verksamhetsplan för 2019-2021. Planen består av en 

behovsutredning, en tillsynsplan samt en kontrollplan. 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 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.  

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2019-01-28 

Behovsutredning 2019-2021 

Tillsynsplan för miljöbalken 2019-2021  

Kontrollplan för livsmedel 2019-2021 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta verksamhetsplanen med 

behovsutredning, tillsynsplan och kontrollplan för 2019-2021. 
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§ 3 Dnr: 2019-39-M06 

 

Policydokument - förutsättningar för längre tömnings-
intervall för slamavskiljare 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att dispens för längre tömningsintervall för slamavskiljare 

enligt 39 § föreskrifter om avfallshantering för Mora kommun och Orsa kommun 

beviljas då följande förutsättningar uppfylls: 

BDT-avlopp (avlopp från bad, disk och tvätt) 

• Slambrunn dimensionerad för BDT-avlopp (tvåkammarbrunn) finns 
installerad. 
 

WC-avlopp 

• Slambrunn dimensionerad för WC-avlopp (trekammarbrunn) finns installerad 
(minsta volym 2 m3). 
 

Samt att fastigheten har någon av följande nyttjande former: 

• Fritidshus/ permanentbostad med få boende (1-2 personer). 

• Fritidshus/ permanentbostad där fastigheten utnyttjas sparsamt. 
 

Medgiven dispens gäller i tio år, så länge boende- och ägarförhållandena inte ändras. 

Dispensen innebär att tömning av slamavskiljare där WC finns installerat ska ske 

vartannat år och där endast BDT är anslutet ska tömning ske vart fjärde år. 

Uppdaterat policydokument ersätter den policy som är antagen i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden för Mora kommun 2008-09-24 (§ 35) samt i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden för Orsa kommun 2008-09-16 (§ 25). 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret handlägger varje år ärenden där fastighetsägare önskar längre 

tömningsintervall för slamavskiljare. För att effektivisera handläggningen, säkerställa 

skyddet av människors hälsa och miljön samt skapa tydliga riktlinjer för både 

handläggare och fastighetsägare har miljökontoret sedan tidigare tagit fram vilka 

förutsättningar som bör gälla. Med anledning av reviderade föreskrifter om 

avfallshantering för både Mora kommun och Orsa kommun behöver gällande 

policydokument uppdateras. 
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(forts. §3) 

Motivering 

Regler i gällande avfallsföreskrifter 
I föreskrifter om avfallshantering för Mora kommun och Orsa kommun föreskrivs i 22 

§ att tömning av slamavskiljare ska ske minst en gång per år när det gäller avlopp för 

WC och minst vartannat år när det gäller BDT-avlopp. 

I 39 § anges att längre tömningsintervall för slamavskiljare kan medges om 

belastningen är låg och slamavskiljaren är rätt dimensionerad och i gott skick.  

Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan 

beviljas. Beslut om längre tömningsintervall för slamavskiljare gäller i tio år. 

Enligt 37 § ska ansökan vara skriftlig och ställas till Mora Orsa miljönämnd. För att få 

dispens krävs att ingen olägenhet uppkommer för människors hälsa eller miljön. 

Viktigt med slamtömning 
Slamtömning av både två- och trekammarbrunnar måste ske regelbundet så att inte det 

efterföljande reningsstegets funktion påverkas. Det är även viktigt att slamavskiljaren 

är rätt dimensionerad. Då slamavskiljare inte är anpassad för det avloppsvatten som är 

anslutet finns risk att slam går vidare ut i reningsbädden och försämrar 

avloppsanläggningens reningsförmåga. Dessutom finns risk att bädden sätter igen. 

Dessa risker ökar om intervallet mellan tömningarna blir längre. 

Då WC är anslutet krävs enligt Naturvårdsverket och Svensk Standard 

trekammarbrunn på minst 2 m3 och då BDT är anslutet krävs tvåkammarbrunn på ca 1 

m3 för ett hushåll. 

Längre tömningsintervall kan medges 
I fall där slammängden under ett år blir liten kan det dock vara befogat att medge 

undantag från det slamtömningsintervall som föreskrivs. Detta gäller för fritidshus och 

permanentbostäder med endast en eller två boende eller där de boende vistas lite i 

huset. Slambrunnens kapacitet är dock avgörande. 

Detta policydokument kompletterar och förtydligar de regler som redan finns i 

gällande avfallsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Mia Bergman 2019-01-18 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att dispens för längre tömningsintervall för 

slamavskiljare enligt 39 § föreskrifter om avfallshantering för Mora kommun och Orsa 

kommun beviljas då följande förutsättningar uppfylls: 

 

BDT-avlopp (avlopp från bad, disk och tvätt) 

• Slambrunn dimensionerad för BDT-avlopp (tvåkammarbrunn) finns 
installerad. 
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WC-avlopp 

• Slambrunn dimensionerad för WC-avlopp (trekammarbrunn) finns installerad 
(minsta volym 2 m3). 
 

Samt att fastigheten har någon av följande nyttjande former: 

• Fritidshus/ permanentbostad med få boende (1-2 personer). 
• Fritidshus/ permanentbostad där fastigheten utnyttjas sparsamt. 

 
Medgiven dispens gäller i tio år, så länge boende- och ägarförhållandena inte ändras. 

Dispensen innebär att tömning av slamavskiljare där WC finns installerat ska ske 

vartannat år och där endast BDT är anslutet ska tömning ske vart fjärde år. 

Uppdaterat policydokument ersätter den policy som är antagen i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden för Mora kommun 2008-09-24 (§ 35) samt i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden för Orsa kommun 2008-09-16 (§ 25). 
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§ 4 Dnr:2018-1635-M05 

 

Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Mora 
lasarett 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att Region Dalarna, org.nr 232100-0180, ska betala en 

miljösanktionsavgift på 5000 kr.  

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 3 § miljöbalken (1998:808), 9 kapitlet 19 § i 

förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter och 14 § i förordning (2016:1128) 

om fluorerade växthusgaser. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarna, org.nr 232100-0180, kom den 11 december 2018 in med information 

om installation av två nya köldmedieaggregat på Mora lasarett, Noret 128:4. 

Aggregaten installerades den 29 maj 2018 och innehöll 19,51 samt 17,74 ton 

koldioxidekvivalenter. Miljökontoret har inte informerats om installationen i förväg. 

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades till Region Dalarna, den 12 

december 2018 för yttrande. Representant från Region Dalarna har hört av sig via 

telefon för att klargöra vad som gäller men inte haft synpunkter på själva 

miljösanktionsavgiften. 

Motivering 
Enligt 30 kapitlet miljöbalken (1998:808) samt 9 kapitlet 19 § i förordningen 

(2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas med 5000 kr för 

en överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom 

att inte underrätta tillsynsmyndigheten. 

Enligt 14 § i förordning om fluorerade växthusgaser ska den som är eller avser att 

bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning 

som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer innan installation eller 

konvertering av sådan utrustning underrätta tillsynsmyndigheten. En underrättelse 

ska lämnas i så god tid att samråd om åtgärdens utformning och miljöpåverkan kan 

hållas med tillsynsmyndigheten. Detta gäller dock inte: 

   1. för en installation eller en konvertering till följd av ett oförutsett haveri om 

omedelbara åtgärder krävs för att undvika olägenhet för människors hälsa eller 

miljön eller betydande ekonomisk skada, eller 

   2. om valet av utrustning och köldmedium behandlas inom ramen för en ansökan 

om tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap. miljöbalken. 

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. 
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Information om miljösanktionsavgift  
Miljösanktionsavgift är en administrativ straffavgift som tas ut vid vissa överträdelser 

av föreskrifter, tillstånd eller villkor som meddelats av miljöbalken. Bestämmelserna 

om miljösanktionsavgift finns dels i 30 kapitlet miljöbalken, dels i förordningen 

(2012:259) om miljösanktionsavgifter. Naturvårdsverket har gett ut föreskrifter om 

betalning av miljösanktionsavgifter (NFS 2002:16). 

Avgift ska betalas av den som bryter mot någon av de överträdelser som har tagits upp i 

förordningen om miljösanktionsavgifter. Avgifterna är specificerade för de olika 

överträdelserna. 

Avgiften ska betalas inom 30 dagar från att ni har delgetts detta beslut och enligt 

särskild betalningsuppmaning från Kammarkollegiet.  

Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som en dom som har vunnit laga 

kraft (se 30 kap. 5 § andra stycket miljöbalken). Detta innebär att avgiften tas ut även 

om beslutet överklagas. Om beslutet därefter upphävs återbetalas det inbetalda 

beloppet med ränta. Se bifogad information från Kammarkollegiet.  

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut kommer 

miljösanktionsavgiften dubblas. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Susanne Brus 2019-01-24 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Region Dalarna, org.nr 232100-0180, ska 

betala en miljösanktionsavgift på 5000 kr.  

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 3 § miljöbalken (1998:808), 9 kapitlet 19 § i 

förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter och 14 § i förordning (2016:1128) 

om fluorerade växthusgaser. 

Sändlista 
Region Dalarna  
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§ 5 Dnr:2019-102-B02 

 

Yttrande över detaljplan för del av Nusnäs 173:1 vid 
Rismoren, Mora kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkter på upprättad detaljplan vid 

Rismoren, Mora kommun: 

1. Anläggande av småbåtshamn och badplats är vattenverksamhet och sökande 
har inkommit till Länsstyrelsen med en anmälan enligt 11 kap 9 § miljöbalken. 
Miljönämnden har yttrat sig i ärendet och framfört att det är positivt att 
vågbrytare och båtplatser i anslutning till tilltänkt planområde samlokaliseras 
till en plats. 
 

2. I den geotekniska utredningen noterades grundvatten på ca 1,6–2 meters djup. 
I samband med ett tidigare avloppsärende på den intilliggande fastigheten 
Nusnäs 173:9 framkom dock att mycket vatten tränger på uppifrån skogen. Om 
det blir aktuellt med dikning för att göra marken byggbar kan det omfattas 
av särskild tillståndsplikt enligt 11 kap. miljöbalken (markavvattning). 
 

3. Textavsnittet på sidan 4 gällande avverkning av skog bör justeras då avverkning 
ej skett i samråd med kommunekologen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra för ca. 20 bostadshus med enskilt men samfällt avlopp 

på fastigheten Nusnäs 173:1 i Rismoren vid Siljan, utanför det generella strandskyddet. 

Planen möjliggör en utveckling av strandområdet med småbåtshamn, pir och badplats 

vid Siljan utifrån strandskyddets syfte om att strandområdet ska vara tillgängligt för 

allmänheten 

Motivering 
Miljönämnden bedömer att aktuell detaljplan är förenlig med 3, 4 och 5 kap. 

miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Michael Horn 2019-02-05 

Samrådshandling, detaljplan Rismoren 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att lämna följande synpunkter på upprättad 

detaljplan vid Rismoren, Mora kommun: 

1. Anläggande av småbåtshamn och badplats är vattenverksamhet och sökande 
har inkommit till Länsstyrelsen med en anmälan enligt 11 kap 9 § miljöbalken. 
Miljönämnden har yttrat sig i ärendet och framfört att det är positivt att 
vågbrytare och båtplatser i anslutning till tilltänkt planområde samlokaliseras 
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 till en plats. 
 

2. I den geotekniska utredningen noterades grundvatten på ca 1,6–2 meters djup. 
I samband med ett tidigare avloppsärende på den intilliggande fastigheten 
Nusnäs 173:9 framkom dock att mycket vatten tränger på uppifrån skogen. Om 

det blir aktuellt med dikning för att göra marken byggbar kan det omfattas 
av särskild tillståndsplikt enligt 11 kap. miljöbalken (markavvattning). 
 

3. Textavsnittet på sidan 4 gällande avverkning av skog bör justeras då avverkning 
ej skett i samråd med kommunekologen. 

 

Sändlista 
Byggnadsnämnden Mora kommun 
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§ 6  

 

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 2018-12-10 till och med 2019-01-29 

 Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Solarium Beslut 2018-807 

 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp Tillståndsbeslut 2018-811 
(Beviljat med villkor) 

 Remiss strandskyddsdispens - Nybyggn bostadshus Beslut 2018-809 

 Remiss bygglov - Nybyggn av isolerad lagerhall Yttrande 2018-808 (Tillstyrks 
med förbehåll) 

 Remiss strandskyddsdispens - Anläggning av 
ramp/trapp 

Beslut 2018-812 

 Remiss strandskyddsdispens - Nybyggn av båthus Beslut 2018-810 

 Planerad tillsyn - Inspektion Beslut om avgift 2018-814 

 Ansökan om längre tömningsintervall för 
slamavskiljare  

Dispensbeslut 2018-817 
(Beviljat med förbehåll) 

 Ansökan om längre tömningsintervall för 
slamavskiljare  

Dispensbeslut 2018-818 
(Avslag) 

 Ansökan om längre tömningsintervall för 
slamavskiljare  

Dispensbeslut 2018-815 
(Beviljat med förbehåll) 

 Ansökan om längre tömningsintervall för 
slamavskiljare  

Dispensbeslut 2018-819 
(Beviljat med förbehåll) 

 Remiss om förhandsbesked - Nybyggn fyra 
fritidshus 

Yttrande 2018-820 (Tillstyrks 
med förbehåll) 

 Remiss bygglov - Nybyggn fritidshus. Yttrande 2018-821 (Tillstyrks 
med förbehåll) 

 Remiss bygglov - + Livs. Om- och tillbyggnad av 
hotell 

Yttrande 2018-823 (Tillstyrks 
med förbehåll) 

 Remiss bygglov - + Livs. Ändring av byggnad Yttrande 2018-822 
(Tillstyrks) 

 Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Skola - 
Samverkanskolan 

Anmälningsbeslut 2018-824 
(Ingen erinran) 

 Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Skola - 
Samverkanskolan 

Beslut om avgift 2018-826 

 Remiss om förhandsbesked - Nybyggn bostadshus Yttrande 2018-825 (Tillstyrks 
med förbehåll) 

 Remiss bygglov - Nybyggn bostadshus Yttrande 2018-828 (Tillstyrks 
med förbehåll) 

 Klassning av anläggning/verksamhet Beslut om klassning 2018-
827 
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 Remiss naturvård - Vattenverksamhet - Renovering 
av kvarn 

Yttrande 2018-829 
(Tillstyrks) 

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Kärnborrprov Anmälningsbeslut 2018-833 
(Föreläggande om 
försiktighetsåtgärder) 

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Kärnborrprov Beslut om avgift 2018-834 

 Planerad tillsyn - Miljöskydd - 2018 Beslut om åtgärdskrav 2018-
831 (Föreläggande) 

 Planerad tillsyn - Revision Beslut om åtgärdskrav 2018-
830 (Föreläggande) 

 Remiss bygglov - Nybyggnad enbostadshus och 
garage 

Yttrande 2018-837 (Tillstyrks 
med förbehåll) 

 Remiss strandskyddsdispens - nybyggnad 
transformatorstation  

Beslut 2018-836 

 Remiss strandskyddsdispens - Nybyggnad 
transformatorstation 

Beslut 2018-835 

 Klassning av anläggning/verksamhet Beslut om klassning 2018-
832 

 Planerad tillsyn - Inspektion Beslut om avgift 2018-844 

 Planerad tillsyn - Revision Beslut om åtgärdskrav 2018-
842 (Föreläggande) 

 Planerad tillsyn - Inspektion Beslut om avgift 2018-840 

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende 
ändring 

Anmälningsbeslut 2018-843 
(Ingen erinran) 

 Planerad tillsyn - Inspektion Beslut om avgift 2018-838 

 Planerad tillsyn - Inspektion Beslut om avgift 2018-839 

 Remiss bygglov - tillbyggnad av butik Yttrande 2018-845 (Tillstyrks 
med förbehåll) 

 Klassning av anläggning/verksamhet Beslut om klassning 2018-
841 

 Fastställande av undersökningsprogram (vatten) - 
Undersökningsprogram 

Beslut 2018-855 

 Fastställande av undersökningsprogram (vatten) - 
Undersökningsprogram 

Beslut 2018-854 

 Fastställande av undersökningsprogram (vatten) - 
Undersökningsprogram 

Beslut 2018-850 

 Fastställande av undersökningsprogram (vatten) - 
Undersökningsprogram 

Beslut 2018-859 

 Fastställande av undersökningsprogram (vatten) - 
Undersökningsprogram 

Beslut 2018-856 

 Fastställande av undersökningsprogram (vatten) - 
Undersökningsprogram 

Beslut 2018-852 

 Fastställande av undersökningsprogram (vatten) - 
Undersökningsprogram 

Beslut 2018-857 

 Fastställande av undersökningsprogram (vatten) - 
Undersökningsprogram 

Beslut 2018-849 

 Fastställande av undersökningsprogram (vatten) - 
Undersökningsprogram 

Beslut 2018-858 

 Fastställande av undersökningsprogram (vatten) - Beslut 2018-851 
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Undersökningsprogram 

 Planerad tillsyn - Inspektion Beslut om avgift 2018-847 

 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp Tillståndsbeslut 2018-853 
(Beviljat med villkor) 

 Remiss bygglov - nybyggnad fritidshus Yttrande 2018-846 (Tillstyrks 
med förbehåll) 

 Registrering av livsmedelsanläggning Anmälningsbeslut 2018-848 
(Ingen erinran) 

 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme Anmälningsbeslut 2019-1 
(Föreläggande om 
försiktighetsåtgärder) 

 Remiss alkoholservering - Vasaloppstältet - Topeja 
AB 

Yttrande 2019-2 (Tillstyrks) 

 Planerad tillsyn - Inspektion Beslut om avgift 2019-3 

 Remiss strandskyddsdispens - Anläggande av 
båthamn 

Beslut 2019-10 

 Remiss strandskyddsdispens - Nybyggnad 
transformatorstation 

Beslut 2019-4 

 Remiss strandskyddsdispens - Anmälan och 
strandskyddsdispens  nybyggnad 
komplementbyggnad 

Beslut 2019-6 

 Remiss strandskyddsdispens - Nybyggnad av 
transformatorstation 

Beslut 2019-9 

 Remiss strandskyddsdispens - Nybyggnad av 
transformatiorstation 

Beslut 2019-5 

 Remiss strandskyddsdispens - Nybyggnad av båthus 
och brygga 

Beslut 2019-8 

 Registrering av livsmedelsanläggning Anmälningsbeslut 2019-7 
(Ingen erinran) 

 Klassning av anläggning/verksamhet Beslut om klassning 2019-11 

 Registrering av livsmedelsanläggning Anmälningsbeslut 2019-20 
(Ingen erinran) 

 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme Anmälningsbeslut 2019-18 
(Föreläggande om 
försiktighetsåtgärder) 

 Remiss strandskyddsdispens - Nybyggn av 
transformatorstation 

Beslut 2019-16 

 Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet Anmälningsbeslut 2019-17 
(Ingen erinran) 

 Remiss naturvård - Vattenverksamhet - Uppförande 
av brygga mm. 

Yttrande 2019-19 (Tillstyrks) 

 Ansökan om längre tömningsintervall för 
slamavskiljare  

Dispensbeslut 2019-21 
(Beviljat med förbehåll) 

 Remiss bygglov - Nybyggn fritidshus + kompl.byggn. Yttrande 2019-22 (Avstyrks) 

 Remiss bygglov - Nybyggn två bostadshus + två 
garage 

Yttrande 2019-23 (Tillstyrks 
med förbehåll) 

 Remiss bygglov - + Strandskydd. Nybyggn härbre Yttrande 2019-24 (Tillstyrks) 

 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp Tillståndsbeslut 2019-26 
(Beviljat med villkor) 



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

16(17) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 Remiss naturvård - Vattenverksamhet - Muddring Yttrande 2019-27 (Tillstyrks) 

 Remiss naturvård - Vattenverksamhet - Muddring Yttrande 2019-29 (Tillstyrks) 

 Remiss naturvård - Vattenverksamhet - Muddring Yttrande 2019-28 (Tillstyrks) 

 Remiss om förhandsbesked - Nybyggnad 
bostadshus 

Yttrande 2019-30 (Avstyrks) 

 Anmälan av installation av enskilt avlopp utan 
vattentoalett 

Anmälningsbeslut 2019-32 
(Föreläggande om 
försiktighetsåtgärder) 

 Remiss naturvård - Muddring Yttrande 2019-31 (Tillstyrks) 

 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme Anmälningsbeslut 2019-33 
(Föreläggande om 
försiktighetsåtgärder) 

 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme Anmälningsbeslut 2019-34 
(Föreläggande om 
försiktighetsåtgärder) 

 Underrättelse om påträffad förorening - Förorenat 
område- misstänkt förorening 

Anmälningsbeslut 2019-35 
(Föreläggande om 
försiktighetsåtgärder) 

 Rapport om undersökning av förorening - Förorenat 
område MIFO fas 2 

Beslut om åtgärdskrav 2019-
37 (Föreläggande) 

 Planerad tillsyn - Revision Beslut 2019-36 

 Remiss strandskyddsdispens - Nybyggn 
transformatorstation 

Beslut 2019-38 

 Ansökan om längre tömningsintervall för 
slamavskiljare  

Dispensbeslut 2019-39 
(Beviljat med förbehåll) 

 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp Tillståndsbeslut 2019-40 
(Beviljat med villkor) 

 Remiss bygglov - Nybyggn bostadshus + garage Yttrande 2019-41 (Avstyrks) 

 Remiss bygglov - Nybyggn fritidshus Yttrande 2019-42 (Tillstyrks 
med förbehåll) 

 Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om åtgärdskrav 2019-
45 (Förbud) 

 Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om åtgärdskrav 2019-
47 (Förbud) 

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan 
miljöfarlig verksamhet - bilskrotningsverksamhet 

Beslut om avgift 2019-48 

 Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om åtgärdskrav 2019-
43 (Föreläggande) 

 Planerad tillsyn - Inspektion Beslut om avgift 2019-46 

 Remiss alkoholservering - 
Tingsnäsparken/serveringstält 

Yttrande 2019-44 (Tillstyrks) 

 Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om åtgärdskrav 2019-
51 (Förbud) 

 Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Solarium Beslut om avgift 2019-49 

 Planerad tillsyn - Inspektion Beslut om avgift 2019-50 
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§ 7  

 

Informationsärenden  

1.   Presentation av miljökontorets 

tjänstemän. 

   

2. Information om tillsynen på enskilda 

avlopp. 

Miljökontorets miljöinspektörer berättar om 

den pågående och kommande tillsynen av 

enskilda avlopp i Mora och Orsa kommuner. 

 

3. Webbutbildning för miljönämnder 

från SKL den 6 mars.  

 

4. Utbildning för miljö- och 

byggnämnder den 15 april 

 

   

 

 

 




