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§ 27 Dnr: 2020-835-A 02 

 

Delårsuppföljning januari – augusti 2021 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av nämndmål, ekonomi och 

tillsyns-, kontrollplan för perioden januari till och med augusti 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret har gjort en uppföljning av nämndmål och ekonomi samt av tillsyns- och 

kontrollplanen. 

Nämndmål 
Av nämndens fyra mål kommer vi att uppnå två, det gäller målen om tillsyn av enskilda 

avlopp och digitala processer. Målet om kontroll av dricksvattenanläggningar finns det 

en risk att vi inte kommer uppnå, det beror på att det har tagit längre tid att fastställa 

undersökningsprogram för dricksvattenanläggningarna än planerat. När det gäller 

målet om NKI (nöjd kundindex) finns det ännu inga resultat klara för 2021 så det går 

inte att följa upp. 

Ekonomi 
Vi redovisar ett positivt resultat för perioden, resultatet beror på att vi har fått bidrag 

för trängseltillsynen som vi inte har budgeterat med. Under perioden har vi även haft 

lägre kostnader för personal på grund av frånvaro i form av tjänstledighet, vård av barn 

och sjuk. 

Tillsyns- och kontrollplan 

Samhällsplanering 
Det har varit ett stort inflöde av bygglovsremisser och strandskyddsremisser under 

våren, efter semestern har det dock varit färre ärenden. 

Trängseltillsyn 
Fortsatt arbete med trängseltillsyn, vi har hanterat ett 70-tal ärenden när det gäller 

tillsyn av trängsel på serveringsställen. Över lag har det sett bra ut, men vid några 

tillfällen har vi fått göra uppföljande tillsyn. 

Livsmedel 
Under första halvan av året har vi genomfört 48 % av den planerade kontrollen. Vi har 

arbetat vidare med de operativa målen och har påbörjat/genomfört projekt inom bland 

annat allergener, ingrediensförteckningar, märkning samt skötsel och underhåll av 

reservoarer. Vi har även börjat arbetet med en ny taxa för livsmedelskontroll, underlag 

för det håller SKR på att ta fram och det ska redovisas för kommunerna under 

september månad. 
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Miljöskydd 
Vi har hittills genomfört 75 % av tillsynen av A- och B-verksamheter samt 48 % av C-

verksamheterna. Vi har även ett flertal komplicerade ärenden om förorenad mark och 

har påbörjat projektet om skjutbanor. Tillsynen av enskilda avlopp pågår enligt plan 

men inkommande ansökningar av tillstånd för enskilt avlopp har ökat markant. Vi har 

även genomfört ett projekt om bekämpningsmedel i detaljhandel. På grund av att vi 

inte har full bemanning inom miljöskyddet kommer all planerad tillsyn troligtvis inte 

att kunna genomföras.  

Hälsoskydd 
Inom hälsoskyddet har vi genomfört 26 % av tillsynen, den går enligt plan. Tillsynen av 

rökfria miljöer och solarier är genomförda enligt plan. Projektet om radon i 

flerfamiljshus fortsätter även under 2021 och badvattenprovtagningen har gjorts under 

sommaren utan några avvikelser. I Orsa kommun håller man på att ta fram lokala 

hälsoskyddsföreskrifter, vilket miljökontoret bidrar med underlag till. 

Naturvård 
Under året har arbete lagts på nya leder, ledmarkeringar och skyltning i reservaten 

samt slåtter och annan skötsel. Vi har även bedrivit tillsyn riktad mot skoteråkning i 

reservaten. En del arbete har även lagts på invasiva arter. Kalkningsverksamheten går 

enligt plan. 

Energi- och klimatrådgivning 
Under året har de planerade aktiviteterna såsom Solsafari i Dalarna och studiecirklar 

kunnat genomföras digitalt. Vi har även arbetat med löpande rådgivning till 

privatpersoner, föreningar och företag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-09-21 

Delårsrapport januari-augusti 2021 

Ekonomisk uppföljning januari-augusti 2021 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att godkänna redovisningen av nämndmål, 

ekonomi och tillsyns-, kontrollplan för perioden januari till och med augusti 2021. 

Sändlista 
- 
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§ 28 Dnr: 2021-715-A 02 

 

Verksamhetsplan för Mora Orsa miljönämnd 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta förslag till verksamhetsplan för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun arbetar fram en kommunplan enligt den styrmodell som är beslutad. 

Som en del i denna kommunplan ska nämnder och utskott ta fram verksamhetsplaner. 

Verksamhetsplanen beskriver nämndens grunduppdrag, planeringsförutsättningar och 

prioriteringar. 

Miljönämnden har under våren fattat beslut om nämndsmål, vilka föreslås gälla för 

2022. 

• Senast år 2022 ska NKI enligt insiktsmätning för miljö- och hälsoskydd och 
livsmedel vara minst 72  

 

• Senast år 2022 ska vi ha hållbara handläggningsprocesser och öka 
effektiviteten genom att minst 4 digitaliserade processer har införts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-09-21 

Underlag kommunplan  

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta förslag till verksamhetsplan för 2022. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen Orsa kommun 
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§ 29 Dnr: 2021-1489-A 04 

 

Revidering av delegationsordning för Mora Orsa miljönämnd 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta följande ändringar och tillägg av delegationsordningen 

enligt upprättat förslag.  

Beslutet är fattat med stöd av 6 kap. kommunallagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 september 2021 bildades en ny gemensam miljö- och byggnadsförvaltning. I och 

med detta behöver miljönämndens delegationsordning att revideras. De ändringar som 

har gjorts är följande: 

• Inom lagstiftningsområdena miljöbalken, livsmedel, animaliska biprodukter, 
tobakslagen och strålskyddslagen är föreslagen delegat - miljöchef och 
tillsynssamordnare var för sig i stället för förvaltningschef. 

• När det gäller allmänna ärenden så är delegaten ändrad från förvaltningschef 
till miljöchef i ett par beslutsärenden, utlämnande av handling samt anmälan 
av personuppgiftsincident. 

• När det gäller upphandling och ekonomi föreslås att delegaten ändras från 
förvaltningschef till miljöchef inom samtliga beslutsärenden. 

• Förändringar har skett av delegationen när det gäller personalärenden och 
anpassningar har gjorts till Mora kommun. 

Motivering 
För att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom kortare beslutsvägar 

och snabbare handläggning finns möjligheter för nämnden att delegera sin 

beslutanderätt. Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordförande eller 

anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 

ärenden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-09-16 

Delegationsordning Mora Orsa miljönämnd 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta följande ändringar och tillägg av 

delegationsordningen enligt upprättat förslag.  

Beslutet är fattat med stöd av 6 kap. kommunallagen. 

Sändlista 
- 
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§ 30 Dnr: 2021-874-M 02 

 

Sluttäckning av deponin på Kråkbergs avfallsanläggning, 
PreZero Recycling AB, Kråkberg 152:1, Mora kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att godkänna sluttäckningen.  

Beslutet är fattat med stöd av 31 och 32 §§, förordning (2001:512) om deponering av 

avfall. 

Sammanfattning av ärendet 
Deponering av avfall på icke-farligt avfall deponin på Kråkbergs avfallsanläggning 

upphörde vid utgången av 2008. Verksamhetsutövaren har lämnat in en 

avslutningsplan för sluttäckning av deponin. Avslutningsplanen godkändes av Miljö- 

och hälsoskyddsnämnden i Mora kommun 2008-06-11. 

En anmälan om sluttäckning av deponin lämnades in och verksamhetsutövaren 

förelades (2012-08-29, dnr 2012-753-M02) om försiktighetsåtgärder och 

försiktighetsmått som skulle vidtas i samband med sluttäckningen.  

Sluttäckningsarbetena har pågått mellan 2012 och 2020. Samråd med 

tillsynsmyndigheten har genomförts årligen och regelbundna inspektioner har utförts. 

Den 8 april 2021 kom PreZero Recycling AB in med en slutrapport med en redovisning 

av den färdigställda sluttäckningen. Miljökontoret genomförde en inspektion på plats 

den 26 maj 2021. Därefter förelades PreZero Recycling AB om att komma in med 

kompletterande uppgifter. Kompletteringarna kom in till miljönämnden 3 september 

2021.  

Motivering 
I redovisningen av sluttäckningen har PreZero Recycling AB klargjort hur de följt 

avslutningsplanen och det föreläggande med försiktighetsmått som beslutats av Mora 

Orsa miljönämnd samt hur sluttäckningen har kvalitetssäkrats. De har redogjort för 

avvikelser och hur de vid behov har åtgärdats. Nämnden bedömer att sluttäckningen av 

deponin på Kråkbergs avfallsanläggning uppfyller kraven i förordning (2001:512) om 

deponering av avfall.  

Verksamhetsutövaren ska se till att en deponi som avslutas förses med sluttäckning. 

Sluttäckningen ska vara så konstruerad att mängden lakvatten som passerar genom 

täckningen inte överskrider eller kan antas komma att överskrida 5 liter per 

kvadratmeter och år för deponier för farligt avfall och 50 liter per kvadratmeter och år 

för deponier för icke-farligt avfall. (31 §, förordning (2001:512) om deponering av 

avfall) 
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En deponi anses avslutad först när sluttäckningen har inspekterats genom 

tillsynsmyndighetens försorg och tillsynsmyndigheten har godkänt den. (32 §, 

förordning (2001:512) om deponering av avfall) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-09-16 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att godkänna sluttäckningen.  

Beslutet är fattat med stöd av 31 och 32 §§, förordning (2001:512) om deponering av 

avfall. 

Sändlista 
PreZero Recycling AB 
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§ 31 Dnr: 2021-1476 

 

Sammanträdesplan 2022 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att fastställa sammanträdesplanen för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret har upprättat förslag till sammanträdesplan inför år 2022. Plats och 

tidpunkt för sammanträdet är, om inget annat anges i kallelsen, onsdagar kl 08.10 i 

Kommunsalen, Orsa kommunhus 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan 2022. 

Förslag till beslut 
Miljökontoret förslår nämnden besluta att fastställa sammanträdesplanen för 2022. 

Sändlista 
Orsa kommun 

Mora kommun 
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§ 32  

 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut tagna under perioden 2021-05-26 till och med 2021-09-27 redovisas. 
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§ 33  

 

Informationsärenden  

1.   Aktuellt från verksamheten 

Miljöchefen informerar om den kommande 

taxan för livsmedelskontroll och det arbete 

som behöver göras innan beslut kan tas om 

införande. 

  

     

    

    

    

 

 

 


