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§ 34  

 

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning, , Orsa kommun  

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda  så som 

fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen på 

fastigheten  Orsa kommun. Förbudet gäller från och med 31 juli 

2022 och vid ett vite om 50 000 kronor. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 

§§ samt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808). 

Noterade brister 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret har den 24 september 2018 utfört inspektion av den enskilda 

avloppsanläggningen på fastigheten  Orsa kommun. Inspektionen 

genomfördes utifrån den tillsynsplan som miljönämnden har antagit vad gäller 

enskilda avlopp i kommunen. Närvarande var Tobias Nilsson och Pernilla Ståbis från 

miljökontoret. 

Vatten finns indraget i huset och avloppsvatten från bad, dusch, disk, tvätt och toalett 

belastar avloppsanläggningen. Dricksvatten tas från det kommunala dricksvattennätet. 

Avloppsanläggningen ligger ca 130 meter från den kommunala dricksvattentäkten 

(inom inre skyddszon) och drygt 100 m från vattendrag. Huset används som 

permanentbostad. 

Vid inspektionen observerades att slamavskiljaren är av trekammarmodell. 

Anläggningen har fördelarbrunn men luftningsrör saknas. 

Infiltrationsbädden är belägen på aktivt brukad åkermark. 

Avloppsanläggningen är byggd år 1996 Tillstånd för byte av ledningar, slamavskiljare 

och fördelarbrunn finns från år 1996. Senaste slamtömning skedde strax innan 

inspektionen. 

 

• Reningsbädden saknar luftningsrör. 

• Reningsbädden har belastats av tunga fordon. 

• Anläggningen har brister och är belägen nära den kommunala 

dricksvattentäkten (inom inre skyddszon). 
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Med anledning av noterade brister fattade miljönämnden den 26 november 2018 

beslut om att förbjuda utsläpp till anläggningen. Beslutet har vunnit laga kraft och 

förbudet började gälla den 31 december 2020. Inga åtgärder har vidtagits för att följa 

miljönämndens beslut. 

Kommunicering 
Kommunicering om att beslutet kommer att förenas med vite gjordes 9 mars 2021. 

Motivering 
I 2 kap 3 § miljöbalken framgår att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd ska utföra skyddsåtgärder och vidta försiktighetsmått för att skydda människors 

hälsa och miljön. 

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 

För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får miljönämnden i det enskilda fallet besluta om de 

förbud som behövs för att lagstiftningen ska följas. I 14 § samma kapitel anges att 

förbud eller föreläggande får förenas med vite. 

I skyddsföreskrifter för Boggas vattentäkt, Orsa kommun (Länsstyrelsen Dalarna dnr 

247-7387-99) anges gällande skyddszoner för täkten. 

Avloppsanläggningen på fastigheten belastas med avloppsvatten från ett hushåll där 

bad, dusch, disk, tvätt och toalett finns installerat. Anläggningen består av en 

slamavskiljare som saknar godkänd efterföljande rening. 

Efter slamavskiljning ska avloppsvattnet renas från bland annat näringsämnen och 

bakterier. Detta sker i ett reningssteg (till exempel i en infiltrationsbädd, markbädd 

eller i ett minireningsverk). 

Att infiltrationsbädden i detta fall är belägen på en åker som plöjs och belastas med 

tunga fordon leder till uppenbara risker för skador på anläggningen. Skador som kan 

leda till att otillräckligt renat avloppsvatten släpps ut till grundvattnet. 

Avsaknaden av luftningsrör leder till dålig syresättning i infiltrationsbädden och 

därmed risk för sämre biologisk nedbrytning. 

Ovanstående resonemang förs utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 där 

dimensionering och utförande av avloppsanläggningar beskrivs samt Havs- och 

vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17 och handbok Små 

avloppsanläggningar 2008:3. 

Utsläpp av orenat avloppsvatten riskerar att förorena dricksvatten, sjöar och 

vattendrag samt badvatten. Avstånd till den kommunala dricksvattentäkten är i 

aktuellt fall endast 130 meter. Anläggningen ligger inom den inre skyddszonen. 

I bedömningen har miljönämnden även gjort en avvägning enligt 2 kap 7 § miljöbalken, 

att åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan. 

Eftersom det förbud som miljönämnden tidigare meddelat inte har följts gör nämnden 

bedömningen att förbudet nu måste förenas med ett vite på 50 000 kronor. Detta för 

att beslutet ska följas. 
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För att det ska finnas möjlighet att åtgärda fastighetens avloppsanläggning eller på 

annat sätt följa beslutet ska det börja gälla först 31 juli 2022.  

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-10-18 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att förbjuda  så 

som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga 

avloppsanläggningen på fastigheten  Orsa kommun. Förbudet gäller 

från och med 31 juli 2022 och vid ett vite om 50 000 kronor. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 

§§ samt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808). 

Sändlista 
 

 

   



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

6(18) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 35  

 

Föreläggande med vite, avloppsanläggning,  
Mora kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förelägga  så som 

fastighetsägare, att vid ett vite om 5 000 kronor senast den 31 juli 2022 förbättra den 

befintliga avloppsanläggningen på fastigheten  Mora kommun genom att 

vidta följande åtgärder: 

1. Komplettera avloppsanläggningen med tömningsinstruktion vid 
slamavskiljaren för att underlätta för slamtömningsentreprenören och 
redovisa genomförd åtgärd genom fotodokumentation. 
 

2. Inkomma med journal över avloppsanläggningens brukande, skötsel och 
underhåll. Noteringar ska göras vid slamtömning, provtagning, 
materialbyte eller andra åtgärder av betydelse för anläggningens funktion. 

 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9, 14 och 21 §§ och med hänvisning till 2 kap 3 och 

7 §§ samt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808). 

Per-Erik Wiik (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret har den 15 maj 2018 utfört inspektion av den enskilda 

avloppsanläggningen på fastigheten  Mora kommun. Inspektionen 

genomfördes utifrån den tillsynsplan som miljönämnden har antagit vad gäller 

enskilda avlopp i kommunen. Närvarande var Michael Horn och Mia Bergman från 

miljökontoret samt Christina Bröms från miljönämnden. 

Vatten finns indraget i huset och avloppsvatten från dusch, disk, tvätt och toalett 

belastar avloppsanläggningen. Dricksvatten tas från egen vattentäkt ca 40 meter från 

avloppsanläggningen. Avloppsanläggningen ligger ca 35 m från Siljan. Huset används 

som fritidsbostad. 

Vid inspektionen observerades att tydlig slamtömningsinstruktion för anläggningen 

saknas. 

Tillstånd för anläggningen finns från 2010. 

Med anledning av noterade brister fattade miljönämnden den 29 augusti 2018 beslut 

om föreläggande. Beslutet har vunnit laga kraft och förbudet började gälla den 30 juni 

2019. Inga åtgärder har vidtagits för att följa miljönämndens beslut. 

Kommunicering 
Kommunicering om att beslutet kommer att förenas med vite gjordes 11 mars 2021. 
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Motivering 
I 2 kap 3 § miljöbalken framgår att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd ska utföra skyddsåtgärder och vidta försiktighetsmått för att skydda människors 

hälsa och miljön. 

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 

För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får miljönämnden i det enskilda fallet besluta om de 

förelägganden som behövs för att balken ska följas. I 14 § samma kapitel anges att 

förbud eller föreläggande får förenas med vite. 

Avloppsanläggningen på fastigheten belastas med avloppsvatten från ett hushåll där 

dusch, disk, tvätt och toalett finns installerat. 

Avloppsanläggningen består av ett minireningsverk. 

Minireningsverk töms ofta på olika sätt beroende på fabrikat och modell. Det är därför 

viktigt att det finns en tömningsinstruktion tillgänglig i anslutning till verket i samband 

med tömning. 

En avloppsanläggnings funktion och livslängd ökar betydligt om den sköts och 

underhålls på rätt sätt. Miljökontoret behöver därför få in journal över 

avloppsanläggningens brukande, skötsel och underhåll. 

Ovanstående resonemang förs utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 samt 

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) och handbok Små 

avloppsanläggningar 2008:3, där dimensionering och utförande av 

avloppsanläggningar beskrivs. 

Utsläpp av orenat avloppsvatten riskerar att förorena dricksvatten, sjöar och 

vattendrag samt badvatten. Avstånd till sjö och dricksvattenbrunn är i aktuellt fall 35 

respektive 40 meter. 

I bedömningen har miljönämnden även gjort en avvägning enligt 2 kap 7 § miljöbalken, 

att åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan. 

Eftersom det beslut som miljönämnden tidigare meddelat inte har följts görs 

bedömningen att beslutet nu måste förenas med vite på 5 000 kronor. Detta för att 

beslutet ska följas. 

För att det ska finnas möjlighet att åtgärda fastighetens avloppsanläggning eller på 

annat sätt följa beslutet ska det börja gälla först 31 juli 2022.  

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-10-18 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att förelägga  så 

som fastighetsägare, att vid ett vite om 5 000 kronor senast den 31 juli 2022 förbättra 
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den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten  Mora kommun 

genom att vidta följande åtgärder: 

1. Komplettera avloppsanläggningen med tömningsinstruktion vid 
slamavskiljaren för att underlätta för slamtömningsentreprenören och 
redovisa genomförd åtgärd genom fotodokumentation. 
 

2. Inkomma med journal över avloppsanläggningens brukande, skötsel och 
underhåll. Noteringar ska göras vid slamtömning, provtagning, 
materialbyte eller andra åtgärder av betydelse för anläggningens funktion. 

 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9, 14 och 21 §§ och med hänvisning till 2 kap 3 och 

7 §§ samt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808). 

Sändlista 
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§ 36  

 

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning,  Orsa kommun  

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda  

 så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten till den 

bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten  Orsa kommun. Förbudet 

gäller från och med den 31 juli 2022 och vid ett vite om 10 000 kronor. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 

§§ samt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808). 

Per-Erik Wiik (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

Noterade brister 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret har den 13 september 2018 utfört inspektion av den enskilda 

avloppsanläggningen på fastigheten  Orsa kommun. Inspektionen 

genomfördes utifrån den tillsynsplan som miljönämnden har antagit vad gäller 

enskilda avlopp i kommunen. Närvarande var Tobias Nilsson och Mia Bergman från 

miljökontoret samt  

Vatten finns indraget i huset och avloppsvatten från bad, dusch, disk, tvätt och toalett 

belastar avloppsanläggningen. Dricksvatten tas från egen vattentäkt ca 15 meter från 

avloppsanläggningen. Huset används som permanentbostad. 

På fastigheten finn även en gäststuga som är ansluten till aktuell avloppsanläggning. I 

gäststugan finns både toalett, kök och dusch. 

Vid inspektionen observerades att slamavskiljaren är av trekammarmodell. 

Slamavskiljaren saknar T-rör. Efterföljande reningssteg saknar luftningsrör.  

Avloppsanläggningen är byggd år 1986. Tillstånd för anläggningen finns från år 1986. 

Senaste slamtömning innan inspektion skedde den 16 augusti 2018. 

 

Med anledning av noterade brister fattade miljönämnden den 19 november 2018 beslut 

om att förbjuda utsläpp till anläggningen. Beslutet har vunnit laga kraft och förbudet 

 

• Reningsbädden saknar luftningsrör. 

• T-rör saknas. 
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började gälla den 31 december 2020. Fastighetsägarna har hört av sig och meddelar att 

de avser att åtgärda T-röret och luftningsrören men ingen bekräftelse på att så 

verkligen har skett har kommit in till miljönämnden. 

Kommunicering 
Kommunicering om att beslutet kommer att förenas med vite gjordes 11 mars 2021. 

Fastighetsägarna har efter detta hört av sig och meddelat att de avser att åtgärda T-

röret och luftningsrören men ingen bekräftelse på att så verkligen har skett har kommit 

in till miljönämnden 

Motivering 
I 2 kap 3 § miljöbalken framgår att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd ska utföra skyddsåtgärder och vidta försiktighetsmått för att skydda människors 

hälsa och miljön. 

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 

För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får miljönämnden i det enskilda fallet besluta om de 

förbud som behövs för att lagstiftningen ska följas. I 14 § samma kapitel anges att 

förbud eller föreläggande får förenas med vite. 

Avloppsanläggningen på fastigheten belastas med avloppsvatten från två hushåll där 

bad, dusch, disk, tvätt och toalett finns installerat. Anläggningen består av en 

trekammarbrunn på 2m3 med efterföljande rening i infiltrationsbädd. Bädden saknar 

luftning. Slamavskiljaren saknar T-rör. 

Slamavskiljaren är en förbehandling inför vidare rening av avloppsvattnet. I 

slamavskiljaren fastnar grövre partiklar som finns i avloppsvattnet så att efterföljande 

reningssteg inte sätter igen. Avsaknaden av T-rör leder till att slam riskerar att rinna 

vidare och sätta igen efterföljande reningssteg. 

Efter slamavskiljning ska avloppsvattnet renas från bland annat näringsämnen och 

bakterier. Detta sker i ett reningssteg (till exempel i en infiltrationsbädd, markbädd 

eller i ett minireningsverk). Avsaknaden av luftningsrör leder till dålig syresättning i 

infiltrationsbädden och därmed risk för sämre biologisk nedbrytning. 

Ovanstående resonemang förs utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 där 

dimensionering och utförande av avloppsanläggningar beskrivs samt Havs- och 

vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17 och handbok Små 

avloppsanläggningar 2008:3. 

Utsläpp av orenat avloppsvatten riskerar att förorena dricksvatten, sjöar och 

vattendrag samt badvatten. 

I bedömningen har miljönämnden även gjort en avvägning enligt 2 kap 7 § miljöbalken, 

att åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan. 
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Eftersom det förbud som miljönämnden tidigare meddelat inte har följts görs 

bedömningen att förbudet nu måste förenas med vite på 5000 kronor för var och en av 

fastighetsägarna. Detta för att beslutet ska följas. 

För att det ska finnas möjlighet att åtgärda fastighetens avloppsanläggning eller på 

annat sätt följa beslutet ska det börja gälla först 31 juli 2022. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-10-18 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att förbjuda  

 så som fastighetsägare, att släppa ut 

avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten  Orsa 

kommun. Förbudet gäller från och med den 31 juli 2022 och vid ett vite om 10 000 

kronor. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 

§§ samt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808). 

Sändlista 
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§ 37  

 

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning, , Orsa kommun  

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda  

 så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten till 

den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten , Orsa kommun. 

Förbudet gäller från och med den 31 juli 2022 och vid ett vite om 50 000 kronor. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 

§§ samt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808). 

Per-Erik Wiik (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

Noterade brister 

Sammanfattning av ärendet 

Miljökontoret har den 13 september 2018 utfört inspektion av den enskilda 

avloppsanläggningen på fastigheten , Orsa kommun. Inspektionen 

genomfördes utifrån den tillsynsplan som miljönämnden har antagit vad gäller 

enskilda avlopp i kommunen. Närvarande var Michael Horn och Mia Bergman från 

miljökontoret samt  

Vatten finns indraget i huset och avloppsvatten från dusch, disk, tvätt och toalett 

belastar avloppsanläggningen. Dricksvatten tas från egen vattentäkt drygt 40 meter 

från avloppsanläggningen. Huset används som permanentbostad. 

Vid inspektionen observerades att slamavskiljaren är av trekammarmodell. 

Efterföljande rening saknas. Utgående vatten från slamavskiljaren leds bort via diffus 

ledning. Fördelarbrunn och luftningsrör saknas. 

Tillstånd för anläggningen saknas. Vid inspektionstillfället hade senaste slamtömning 

skett den 4 juli 2016. 

Med anledning av noterade brister fattade miljönämnden den 19 november 2018 beslut 

om att förbjuda utsläpp till anläggningen. Beslutet har vunnit laga kraft och förbudet 

 

• Efterföljande reningssteg saknas. 

• Tillstånd för anläggningen saknas. 
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började gälla den 31 december 2020. Inga åtgärder har vidtagits för att följa 

miljönämndens beslut. 

Kommunicering 
Kommunicering om att beslutet kommer att förenas med vite gjordes 9 mars 2021. 

Motivering 
I 2 kap 3 § miljöbalken framgår att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd ska utföra skyddsåtgärder och vidta försiktighetsmått för att skydda människors 

hälsa och miljön. 

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 

För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får miljönämnden i det enskilda fallet besluta om de 

förbud som behövs för att lagstiftningen ska följas. I 14 § samma kapitel anges att 

förbud eller föreläggande får förenas med vite. 

Avloppsanläggningen på fastigheten belastas med avloppsvatten från ett hushåll där 

dusch, disk, tvätt och toalett finns installerat. Anläggningen består av en slamavskiljare 

som saknar godkänd efterföljande rening. Utgående vatten från slamavskiljaren leds 

bort via en diffus ledning. Fördelarbrunn och luftningsrör saknas. 

Efter slamavskiljning ska avloppsvattnet renas från bland annat näringsämnen och 

bakterier. Detta sker i ett reningssteg (till exempel i en infiltrationsbädd, markbädd 

eller i ett minireningsverk). 

Fördelningsbrunnen ska fördela avloppsvattnet jämt ut till flera spridarledare så att en 

tillräckligt stor yta för infiltration skapas. Saknas fördelningsbrunnen blir ytan där 

infiltration och rening ska ske för liten. Avsaknaden av luftningsrör leder till dålig 

syresättning i infiltrationsbädden och därmed risk för sämre biologisk nedbrytning. 

Då det inte finns något beslut från miljönämnden för avloppsanläggningen saknar 

miljönämnden handlingar om ev. infiltrationsbädd samt uppgifter om att mark- och 

grundvattenförhållanden är lämpliga för infiltration och rening av avloppsvatten. 

Ovanstående resonemang förs utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 där 

dimensionering och utförande av avloppsanläggningar beskrivs samt Havs- och 

vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17 och handbok Små 

avloppsanläggningar 2008:3. 

Utsläpp av orenat avloppsvatten riskerar att förorena dricksvatten, sjöar och 

vattendrag samt badvatten. Avstånd till den egna dricksvattenbrunnen är i aktuellt fall 

drygt 40 meter och avståndet till närmaste grannes dricksvattenbrunn är ca 30 meter. 

Eftersom det förbud som miljönämnden tidigare meddelat inte har följts görs 

bedömningen att förbudet nu måste förenas med vite på 30 000 kronor för vardera av 

fastighetsägarna. Detta för att beslutet ska följas. 

För att det ska finnas möjlighet att åtgärda fastighetens avloppsanläggning eller på 

annat sätt följa beslutet ska det börja gälla först 22 juli 2022. 
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I bedömningen har miljönämnden även gjort en avvägning enligt 2 kap 7 § miljöbalken, 

att åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-10-18 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att förbjuda  

 så som fastighetsägare, att släppa ut 

avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten  

Orsa kommun. Förbudet gäller från och med den 31 juli 2022 och vid ett vite om 

50 000 kronor. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 

§§ samt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808). 

Sändlista 
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§ 38 Dnr: 2021-1679-A02 

 

Indexjustering av timtaxa inför 2022 för 
livsmedelslagstiftningen 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att höja timtaxan enligt livsmedelslagstiftningen med 20 kr till 

1194 kr för planerad kontroll och med 16 kr till 1030 kr för uppföljande kontroll och 

utredning av klagomål, att gälla från och med 1 januari 2022.  

Beslutet är fattat med stöd av 4 § taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel, 

antagen av kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 
Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår besluta att höja timtaxan och de fasta 

avgifterna med en procentsats enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). För 

2022 innebär det att timtaxan höjs med 1,7 %, vilket motsvarar 20 kr för planerad 

kontroll respektive 16 kr för uppföljande kontroll och utredning av klagomål enligt 

livsmedelslagstiftningen. Höjningen kommer att träda i kraft 1 januari 2022.  

SKR rekommenderar att det index som ska användas är eftersläpande för att 

åstadkomma bättre exakthet. Inför indexjustering 2022 ska alltså PKV för år 2020 

användas, det vill säga 1,7 %  

Motivering  
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är ett mått över kommunernas 

kostnadsutveckling som Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerar. PKV tas 

fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas 

till ett genomsnittligt pris. Avgifterna som miljönämnden tar in för att finansiera 

verksamheten bör därför utvecklas enligt prisindex för kommunal verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-10-20 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att höja timtaxan enligt 

livsmedelslagstiftningen med 20 kr till 1194 kr för planerad kontroll och med 16 kr till 

1030 kr för uppföljande kontroll och utredning av klagomål, att gälla från och med 1 

januari 2022.  

Beslutet är fattat med stöd av 4 § taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel, 

antagen av kommunfullmäktige.  

Sändlista 
- 
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§ 39 Dnr: 2021-1686-A02 

 

Indexjustering av timtaxa inför 2022 för miljöbalken 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att höja timtaxan enligt miljöbalken med 18 kr till 1038 kr, att 

gälla från och med 1 januari 2022.  

Beslutet är fattat med stöd av 9 § taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 

antagen av kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 
Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår besluta att höja timtaxan och de fasta 

avgifterna med en procentsats enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). För 

2022 innebär det att timtaxan höjs med 1,7 %, vilket motsvarar 18 kr. Höjningen 

kommer att träda i kraft 1 januari 2022.  

SKR rekommenderar att det index som ska användas är eftersläpande för att 

åstadkomma bättre exakthet. Inför indexjustering 2022 ska alltså PKV för år 2020 

användas, det vill säga 1,7 %  

Motivering  
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är ett mått över kommunernas 

kostnadsutveckling som Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerar. PKV tas 

fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas 

till ett genomsnittligt pris. Avgifterna som miljönämnden tar in för att finansiera 

verksamheten bör därför utvecklas enligt prisindex för kommunal verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-10-20 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att höja timtaxan enligt miljöbalken med 18 kr 

till 1038 kr, att gälla från och med 1 januari 2022.  

Beslutet är fattat med stöd av 9 § taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 

antagen av kommunfullmäktige.  

Sändlista 
- 

  



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

17(18) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 40  

 

Informationsärenden  

1.   Remiss från Naturvårdsverket 

angående nationell strategi för 

miljöbalkstillsyn. 

Nämnden får information om strategin och 

yttrandet som miljöchefen lämnat. 

  

2. Ekonomisk uppföljning 

Miljöchefen informerar om nämndens 

ekonomi. Nämnden får även information 

om pågående rekryteringar.  
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§ 41  

 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut tagna under perioden 2021-09-28 till och med 2021-10-31 redovisas. 

 

 

  




