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Beslutande: Per-Erik Wiik (C), Ordförande 
Arne Grahn (M), Vice ordförande 
Joep Meens (MP) 
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§ 21 Dnr:2019-767-A02 

 

Budget och verksamhetsplan 2020, Mora och Orsa kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta budget för 2020. 

Miljönämnden beslutar att anta följande nämndmål för 2020. 

1. Miljönämnden ska fokusera på arbete som leder till att förbättra och 

säkerställa vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag, grundvatten och dricksvatten.  

a. Mått: Antal operativa mål inom livsmedelskontrollen som rör säkert 

dricksvatten som miljönämnden bidragit till, mål 1-3. 

b. Mått: Antal genomförda miljöbalksprojekt på verksamheter med 

utsläpp till vatten, mål minst 1 projekt. 

c. Mått: Genomföra tillsynen på enskilda avlopp enligt fastställd 

tillsynsplan.  

 

2. Verksamhetsutövare, medborgare och kommunernas förvaltningar får en 

ökad förståelse av syftet med kontrollen och tillsynen för att minska risken 

för människors hälsa och miljön.  

 

a. Mått: NKI enligt Insiktsmätning för livsmedelskontrollen. Årets mål 

72-75 

b. Mått: NKI enligt Insiktsmätning för livsmedelskontrollen (företag). 

Årets mål 72-75 

c. Mått: NKI enligt Insiktsmätning för miljö- och hälsoskydd. Årets 

mål 72-75 

d. Mått: NKI enligt Insiktsmätning för miljö- och hälsoskydd (företag). 

Årets mål 72-75 
 

3. Miljökontoret ska vara en arbetsplats där arbetsglädjen ökar, där vi ger 

varandra uppskattning och feedback och där våra idéer till förbättring och 

utveckling genomförs.  

a. Mått: Totalindex LedMed ska år 2021 uppgå till minst 72 (69, 2018) 

Sammanfattning av ärendet 
Inför 2020 har nämnden som utgångsläge att en uppräkning av budgetramen endast 

sker med ökade lönekostnader samt kompensations för ökade kapitaltjänster. För 

miljönämndens del är de ökade lönekostnaderna ca 240 tkr som fördelas med 60 tkr 

för Orsa och 180 tkr för Moras. Föreslagen ram för Orsa är 1848 tkr samt för Mora 

4984 tkr. 
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Miljönämnden har tagit fram mål och mått för verksamheten för 2020. Målen har 

utgångspunkt i både Mora och Orsa kommuners övergripande och strategiska mål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2019-05-29 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta budget för 2020. 

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta följande nämndmål för 2020. 

1. xxx 
2. xxx 
3. xxx 
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§ 22 Dnr: 2018-1201-H 04 

 

Överlämnande av överklagan 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att överklagan av nämndens beslut med dnr 2018-1201-H04 

ska lämnas över till förvaltningsrätten för handläggning. 

Sammanfattning av ärendet 
En överklagan av Mora Orsa miljönämnds beslut har kommit in till miljökontoret. 

Beslutet är ett föreläggande om att Kultur- och fritidsnämnden i Mora kommun ska 

vidta åtgärder för att säkerställa att personer under 18 år inte ska kunna sola i 

solarierna i Mora simhall. 

Motivering 
Miljönämnden har granskat överklagan som kommit in och kan konstatera att den 

kommit in i rätt tid. Miljönämnden anser att det inte har framkommit några nya 

uppgifter i ärendet som innebär att beslutet ska omprövas. Ärendet överlämnas till 

förvaltningsrätten för handläggning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Susanne Brus 2019-04-30 

Överklagan från Kultur- och fritidsnämnden, Mora kommun 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att överklagan av nämndens beslut med dnr 

2018-1201-H04 ska lämnas över till förvaltningsrätten för handläggning. 

Sändlista 
Förvaltningsrätten  
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§ 23 Dnr:2019-132-H02 

 

Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Mora 
kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att  

 ska betala miljösanktionsavgift på 3000 kr. 

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

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Anna-Riekje Niburg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
  som 

erbjuder tatuering och piercing. Verksamheten har varit igång sedan våren 2018.  

Miljökontoret var i kontakt med verksamhetsutövaren den 20 augusti 2018 och 

påpekade att verksamheten måste anmälas innan den påbörjas. Miljökontoret skickade 

ut anmälningsblanketten och den 27 augusti 2018 bekräftade verksamhetsutövaren att 

han fått anmälningsblanketten samt att han skulle skicka in den så fort som möjligt. 

Miljökontoret har fortfarande inte fått in någon anmälan. Enligt verksamhetens 

Instagramprofil har tatueringar gjorts sedan 19 april 2018.  har även en 

iordningställd lokal samt skyltar i entrén om sin verksamhet. 

Den 7 februari 2019 kommunicerades förslag till beslut om miljösanktionsavgift, inget 

delgivningskvitto inkom till miljökontoret och därför skickades kommuniceringen med  

rekommenderat brev. Den 3 april hämtades kommuniceringen ut av 

verksamhetsutövare  

Tatuering och piercing är en anmälningspliktig verksamhet enligt 38 § Förordning 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt 3 kap 3 § Förordning 

(2012:259) om miljösanktionsavgifter ska en miljösanktionsavgift på 3000 kronor tas 

ut om en anmälningspliktig verksamhet har startat utan att anmäla till den kommunala 

nämnden i den aktuella kommunen. 

Motivering 
Enligt 30 kapitlet 3 § miljöbalken (1998:808) samt 3 kapitlet 3 § Förordning 

(2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas med 3000 kr för 

en överträdelse av 38 § förordning (1998:899) om miljöfarliga verksamheter och 

hälsoskydd genom att utan att ha gjort en anmälan påbörja en verksamhet trots att en 

sådan anmälan krävs. 

Enligt dom från Mark- och miljödomstolen, MD 2018-M 5175, inträder 

anmälningsplikten redan i samband med att verksamheten arrangeras, det vill säga vid 

iordningställande och förberedande av verksamheten för behandlingar. Enligt domen 

spelar det ingen roll om behandlingarna faktiskt har påbörjats eller inte. Eftersom det 
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finns bilder på Instagramprofilen om att tatueringar har gjorts samt att miljökontoret 

varit på plats och sett att lokalen är iordningställd görs bedömningen att verksamheten 

ska anmälas. 

Information om miljösanktionsavgift 
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. 

För att bedriva tatueringsverksamhet ska en anmälan göras till miljökontoret, har 

ingen anmälan inkommit kommer miljösanktionsavgiften att dubbleras. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med mottagningsbevis. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Matilda Jonsson 2019-05-17 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att  

 ska betala miljösanktionsavgift på 3000 kr. 

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

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sändlista 
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§ 24 Dnr:2019-771-L01 

 

Uppdrag att utreda möjligheterna att synliggöra resultaten 
från livsmedelskontrollen 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att ge miljöchefen i uppdrag att utreda möjligheterna att 

synliggöra resultaten från livsmedelskontrollen. 

Miljönämnden beslutar att utredningen ska påbörjas och vara klar under 2020. 

Arne Grahn (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora Orsa miljönämnd ansvarar för att utföra kontroll på 335 livsmedelsverksamheter 

i kommunerna. Syftet med livsmedelskontrollen är att konsumenterna får säkra 

livsmedel och inte blir sjuka av maten. Syftet är också att konsumenterna får rätt 

information om livsmedlen så att de kan göra medvetna val och inte blir vilseledda.  

Det har framförts önskemål från ledamöter i miljönämnden om att resultaten från 

livsmedelskontrollen ska bli mer synliga för konsumenter och företag. Diskussioner har 

förts i nämnden om att eventuellt ta fram någon typ av kvalitetsmärkning eller 

liknande för att öka intresset för livsmedelskontrollen samt mäta om kontrollen har 

någon effekt.  

En del kommuner i Sverige har valt att öppet redovisa resultaten från 

livsmedelskontrollen, för att konsumenterna ska få information från senaste kontrollen 

samt visa hur livsmedelsverksamheterna uppfyller kraven. I Stockholm har man 

arbetat fram digitala tjänster där man kan ta del av resultaten av livsmedelskontrollen. 

I södra Sverige har några kommuner tillsammans tagit fram dekaler som företagarna 

kan visa upp. På så vis har de uppmärksammat de livsmedelsanläggningar som 

uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. 

I dag finns i det ingen nationell vägledning eller arbetssätt kring hur ett synliggörande 

av livsmedelskontrollen ska göras. En eventuell utredning behöver därför innehålla 

flera olika delar,  

• Vilka kostnader som uppkommer, vid införandet samt löpande. 

• Vilka personella resurser som krävs för införandet och för det löpande arbetet. 

• På vilket sätt det ska genomföras.  
• Hur andra kommuner har gjort, fördelar och nackdelar. 
• Eventuella hinder/svårigheter utifrån livsmedelslagstiftningen, 

förvaltningslagen, lagen om offentlighet och sekretess. 

• mm 
 

Miljökontoret är, tillsammans med flera andra förvaltningar i Mora, Orsa och Älvdalen 

med i ett projekt som heter Främjande myndighetsutövning. Syftet med projektet är att 
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uppnå både högre regelefterlevnad och ett bättre företagsklimat genom att tillsammans 

utveckla sätt att underlätta, förenkla, tydliggöra och guida. I detta projekt kommer 

både medarbetare och företag att intervjuas för att hitta områden som eventuellt kan 

utvecklas. Innan miljökontoret sätter igång en utredning kring att synliggöra resultaten 

från livsmedelskontrollen är det bra att invänta vad vi i projektet kommer fram till.  

Under 2018 hade Länsstyrelsen en revision på miljönämndens utförande av 

livsmedelskontrollen. Vid revisionen framkom ett antal avvikelser inom 

livsmedelskontrollen som vi nu arbetar med för komma till rätta med. Detta ska vara 

klart senast 31 december 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2019-05-29 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår att miljönämnden beslutar att ge miljöchefen i uppdrag att 

utreda möjligheterna att synliggöra resultaten från livsmedelskontrollen. 

Miljökontoret föreslår att miljönämnden ska besluta att utredningen ska påbörjas och 

vara klar under 2020. 
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§ 25  

 

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 2019-04-19 till och med 2019-05-28 

  

 

Hälsoskyddsverksamhet 

Anmälan av 

hälsoskyddsverksamhet - 

Stickande/skärande - 

Veronicas Hudateljé 

Anmälningsbeslut  

  

 

Hälsoskyddsverksamhet 

Anmälan av 

hälsoskyddsverksamhet - 

Stickande/skärande - 

Veronicas Hudateljé 

Beslut om avgift  

  Remiss övrigt - 

Demonstration mm, Mora 

Yttrande  

  Remiss 

strandskyddsdispens - 

Nybyggn 

transformatorstation 

Beslut  

  Remiss 

strandskyddsdispens - 

Nybyggn 

transformatorstation 

Beslut  

  

 

Hälsoskyddsverksamhet 

Klassning av 

anläggning/verksamhet 

Beslut om 

klassning  

  

 Miljöfarlig 

verksamhet 

Planerad tillsyn - 

Miljöskydd 

Beslut om avgift  

  Anmälan av kemisk 

bekämpning - Orsa 2019  

Anmälningsbeslut  

  Anmälan av kemisk 

bekämpning - Orsa 2019  

Beslut om avgift  
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Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut  

  Värmepump Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut  

  

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut  

  

 

Livsmedelsanläggning 

Registrering av 

livsmedelsanläggning 

Anmälningsbeslut  

  

 

Livsmedelsanläggning 

Remiss alkoholservering - 

Lilla Helfvetet 

Yttrande 

  

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Ytjord 

Anmälningsbeslut  

  Klagomål miljöskydd - 

Nedskräpning 

Beslut om 

åtalsanmälan  

  

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut  

  

 Miljöfarlig 

verksamhet 

Klassning av 

anläggning/verksamhet 

Beslut om 

klassning  

  

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut  

  Enskilt 

avlopp 

Ansökan om tillstånd för 

enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut  

  Värmepump Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut  

  Remiss bygglov - Nybyggn 

kompl.byggn 

Yttrande  

  Remiss om förhandsbesked 

- Nybyggn bostadshus 

Yttrande  

  Ansökan om tillstånd för 

enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut 

  Remiss 

strandskyddsdispens - 

Nedplöjning av slang till 

jordvärme. 

Beslut  
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  Remiss 

strandskyddsdispens - 

Nybyggn av båthus. 

Beslut  

  Remiss 

strandskyddsdispens - 

Nybyggn av 

transformatorkiosk 

Beslut  

  Remiss planärenden - 

Detaljplan Grönängen, 

Bonäs 

Yttrande  

  

 Miljöfarlig 

verksamhet 

Remiss miljöfarlig 

verksamhet - Ansökan 

villkorsändring 

Yttrande  

  Remiss bygglov - Tillbyggn 

av fritidshus. 

Yttrande  

  Remiss övrigt - Polis - 

Demonstration, Mora 

Yttrande  

  Remiss övrigt - Polis - 

Endagarsfestival, Rosa 

Huset. 

Yttrande  

  Enskilt 

avlopp 

Ansökan om längre 

tömningsintervall för 

slamavskiljare  

Dispensbeslut  

  Remiss bygglov - Ombyggn 

av skidskyttebana 

Yttrande  

  

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut  

  Remiss om förhandsbesked 

- Sju bostadshus 

Yttrande  

  Ansökan om tillstånd för 

enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut  

  Remiss bygglov - Ombyggn, 

ändrad användning. 

Yttrande  

  Remiss bygglov - Nybyggn 

av kompl.byggn. 

Yttrande 

  Klagomål på inomhusmiljö 

- Avsaknad av varmvatten, 

ventilationsproblem 

Beslut  
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  Klagomål på inomhusmiljö 

- Avsaknad av varmvatten, 

ventilationsproblem 

Beslut om avgift  

  Klagomål på inomhusmiljö 

- Problem med varmvattnet 

Beslut  

  

 

Livsmedelsanläggning 

Klassning av 

anläggning/verksamhet - 

Orsa Järnvägshotell 

Beslut om 

klassning  

  

Livsmedelsanläggning 

Registrering av 

livsmedelsanläggning - Jula 

Mora 

Anmälningsbeslut 

  

 

Livsmedelsanläggning 

Planerad tillsyn - 

Inspektion 

Beslut om avgift  

  Klagomål på inomhusmiljö 

- Buller från vägtrafik 

Beslut  

  

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Ytjord 

Anmälningsbeslut  

  

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut  

  

Köldmedieanläggning 

Köldmediarapport - 2018 Beslut om avgift  

  Remiss bygglov - Tillbyggn 

av fritidshus. 

Yttrande  

  Remiss bygglov - Nybyggn 

av modul. 

Yttrande  

  

 

Miljöfarlig verksamhet 

Remiss samrådsärende - 

Utökad brytning av berg 

och morän. 

Beslut  

  

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut  

  

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut  

  Remiss bygglov - + 

strandskydd. Nybyggn 

kompl.byggn + brygga 

Yttrande  

  

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 
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  Remiss bygglov - + 

Strandskydd. Nybyggn 

fritidshus + kompl.byggn. 

Yttrande  

  

 

Livsmedelsanläggning 

Planerad tillsyn - 

Inspektion 

Beslut om avgift  

  Enskilt 

avlopp 

Ansökan om tillstånd för 

enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut  

  Enskilt 

avlopp 

Ansökan om tillstånd för 

enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut  

  

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Ytjord 

Anmälningsbeslut  

  

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut  

  Remiss övrigt - Polis - 

Minikonsert, Mora 

Yttrande  

  Remiss bygglov - Ändrad 

användning av bostad till 

skollokal. 

Yttrande  

  Remiss bygglov - Nybyggn 

av mast med teknikbod. 

Yttrande  

  

 

Livsmedelsanläggning 

Planerad tillsyn - 

Inspektion 

Beslut om avgift  

  

 

Livsmedelsanläggning 

Remiss alkoholservering - 

Serveringstält, 

Venjansveckan. 

Yttrande  

  Klagomål på störande 

verksamhet - Buller 

Beslut  

  Remiss 

strandskyddsdispens - 

Nybyggn fritidshus 

Beslut  

  Ansökan om tillstånd enligt 

lokala 

hälsoskyddsföreskrifter - 

Höns 

Beslut  

  Remiss övrigt - 

Orienterings DM, Gesunda 

Beslut  
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  Remiss övrigt - 

Orienterings DM, Gesunda 

Beslut  

  Ansökan om dispens - 

Återställning av dalälven 

vid Alderängarna 

Beslut  

  Remiss övrigt - Polis - 

Danskväll, Sollerön 

Yttrande  

  Remiss 

strandskyddsdispens - 

Nybyggn fritidshus. 

Beslut  
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§ 26  

 

Informationsärenden  

1.   Ekonomisk uppföljning.   

2. Information om ny taxa för 

miljöbalken. 

   

3. Information om förorenade områden.   

4. Information från studiebesök 

angående sammanslagning av miljö 

och bygg förvaltningarna. 

  

5. Utbildningsplan för nämnden.  

6. Information efter utskick om tillsyn 

av enskilda avlopp i södra Orsa. 

 

    

 

 

 




