PROTOKOLL
MORA ORSA MILJÖNÄMND
Sammanträdesdatum: 2019-03-27

1(25)

Mora Orsa miljönämnd
Plats och tid:

Miljökontoret 08.10-12.10

Beslutande:

Per-Erik Wiik (C), Ordförande
Arne Grahn (M), Vice ordförande, §§ 8-14
Joep Meens (MP)
Anneli Eriksson (S)
Anders Johansson (V)
Billy Ferm (C)
Anders Calder (C)
Margareta Frödin (MOP), deltar ej i § 9 på grund av jäv
Anna Riekje Niburg (S)

Övriga deltagare:

Morgan Darmell (M), ej tjänstgörande ersättare
Margareta Ahlström (MOP), ej tjänstgörande ersättare
Camilla Björck, miljöchef
Michael Horn, föredragande §§ 8,15
Magnus Lundberg, föredragande § 9
Magnus Bjurman, föredragande §§ 10, 11
Irene Lilja, föredragande §15
Annica Edström, föredragande §15
Hanna Rosdal, sekreterare

Utses att justera:

Billy Ferm (C)

Justeringens
plats och tid:

Mora 2019-03-28 kl. 11.00

Underskrifter:

______________________________________

Paragraf

Hanna Rosdal, sekreterare
______________________________________
Per-Erik Wiik, ordförande
______________________________________
Billy Ferm, justerande
____________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Mora Orsa
Miljönämnd

Överklagningstid:

2019-03-28

Anslaget sätts upp:

2019-03-28

Sammanträdesdatum:

2019-03-27

2019-04-18
Anslaget tas ner:

2019-04-19

Förvaringsplats för protokollet: Miljökontoret, Orsa
____________________________

____________________________

Underskrift

Utdragsbestyrkande

8-15

PROTOKOLL
MORA ORSA MILJÖNÄMND
Sammanträdesdatum: 2019-03-27

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning ........................................................................................................2
Yttrande över förslag till översiktsplan för Orsa kommun, byggnadsnämndens dnr OK
BN 2015/00005................................................................................................................3
Upphäva tidigare beslut om förläggande med vite, Wasastugan, Stranden 53:1, Mora
kommun ...........................................................................................................................6
Huvudmannaskap provåtgärd för biologisk återställning i Unnån, Orsa kommun ........ 8
Biologisk återställning i Oreälv, Orsa kommun ............................................................. 10
Remissyttrande - en anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till
EU:s nya kontrollförordning .......................................................................................... 12
Föreläggande om åtgärder, Mora simhall ...................................................................... 15
Delegationsbeslut ........................................................................................................... 17
Informationsärenden .....................................................................................................25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(25)

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2019-03-27

Dnr: 2019-57-B 01

§8

Yttrande över förslag till översiktsplan för Orsa kommun,
byggnadsnämndens dnr OK BN 2015/00005
Beslut

Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkter:
1.

På sidan 46 bör textavsnittet om återställande av Ore älv förtydligas så att det
får följande lydelse: Återställande av Ore älv och fria fiskvandringsvägar så
att fisken kan passera både upp- och nedströms kring kraftverk är viktigt för
fisket och fiskevårdsområdet.

2. Området med förslag till utökat strandskydd på sidan 49 omfattas redan av
utökat strandskydd. Länsstyrelsen beslutade 2014 att området fortsatt ska
omfattas av utökat strandskydd.

3. LIS-område 3B på sidan 61 bör tas bort då Ämåvallen vid inventering visat
sig ha höga naturvärden. Det finns redan idag fyra bebyggda tomter utanför
strandskyddat område vilka kan kompletteras med ytterligare tomter utan att
det behöver ske inom strandskyddat område.
4. De borttagna grönområdena i Fryksås bör återinrättas. Det finns idag endast
ett fåtal större sammanhängande områden av öppna marker/jordbruksmark
kvar. Inom dessa grönområden finns dessutom odlingsrösen som kan vara
biotopskyddade. Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön, t.ex. placera
byggnaden på röset eller i direkt anslutning så att byggnaden exempelvis
skuggar röset.
5. Bebyggelsens utbredning i Fryksås bör sammanfalla med
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Detta för att i samband med
nybyggnation undvika ev. oklarheter avseende hur VA-frågan ska lösas.

Sammanfattning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Orsa kommun. Genom att i översiktsplanen visa hur Orsa kommun vill utvecklas de
kommande åren och genom att möjliggöra för fler boenden i attraktiva lägen vill
Orsa kommun vända det nedåtgående befolkningsantalet till en långsam men stadig
ökning.
Syftet med planen är att redovisa hur kommunen vill att tätorten ska utvecklas,
exempelvis var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och
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PROTOKOLL
MORA ORSA MILJÖNÄMND
Sammanträdesdatum: 2019-03-27

(forts. § 8)
vilka områden som ska sparas för rekreation. I planen beskrivs exempelvis också vilken
hänsyn som behöver tas till bland annat kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och
vilka risker för bullerstörningar och översvämningar som föreligger

Motivering

Miljönämnden bedömer att upprättat förslag till översiktsplan för Orsa kommun är
förenlig med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Michael Horn 2019-03-06
Yttrande över förslag till översiktsplan Dnr 2017-000947-B01
Utdrag ur förslag till översiktsplan Orsa

Yrkanden
Ordförande Per-Erik Wiik (C) yrkar på ändring i förslag till beslut enligt följande:
1.

Sista meningen i punkten tas bort:
På sidan 46 bör textavsnittet om återställande av Ore älv förtydligas så att det
får följande lydelse: Återställande av Ore älv och fria fiskvandringsvägar så
att fisken kan passera både upp- och nedströms kring kraftverk är viktigt för
fisket och fiskevårdsområdet.

2. Ingen ändring av förslag till beslut.
3. Ingen ändring av förslag till beslut.
4. Punkten i förslag till beslut tas bort.
5. Ingen ändring av förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på eget yrkande
och tjänstemannaförslag och finner att:
1.

Nämnden bifaller Ordförandes förslag.

2. Nämnden bifaller förslag till beslut
3. Nämnden bifaller förslag till beslut
4. Nämnden bifaller förslag till beslut.
5. Nämnden bifaller förslag till beslut

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att lämna följande synpunkter:
1.

På sidan 46 bör textavsnittet om återställande av Ore älv förtydligas så att det
får följande lydelse: Återställande av Ore älv och fria fiskvandringsvägar så
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(forts. §8)
att fisken kan passera både upp- och nedströms kring kraftverk är viktigt för
fisket och fiskevårdsområdet. Meningen om omlöpsvägar bör tas bort helt.
2. Området med förslag till utökat strandskydd på sidan 49 omfattas redan av
utökat strandskydd. Länsstyrelsen beslutade 2014 att området fortsatt ska
omfattas av utökat strandskydd.

3. LIS-område 3B på sidan 61 bör tas bort då Ämåvallen vid inventering visat
sig ha höga naturvärden. Det finns redan idag fyra bebyggda tomter utanför
strandskyddat område vilka kan kompletteras med ytterligare tomter utan att
det behöver ske inom strandskyddat område.
4. De borttagna grönområdena i Fryksås bör återinrättas. Det finns idag endast
ett fåtal större sammanhängande områden av öppna marker/jordbruksmark
kvar. Inom dessa grönområden finns dessutom odlingsrösen som kan vara
biotopskyddade. Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön, t.ex. placera
byggnaden på röset eller i direkt anslutning så att byggnaden exempelvis
skuggar röset.
5. Bebyggelsens utbredning i Fryksås bör sammanfalla med
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Detta för att i samband med
nybyggnation undvika ev. oklarheter avseende hur VA-frågan ska lösas.

Sändlista

Byggnadsnämnden Orsa
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§9

Dnr: 2016-1520-L 03

Upphäva tidigare beslut om förläggande med vite,
Wasastugan, Stranden 53:1, Mora kommun
Beslut

Miljönämnden beslutar att upphäva beslut Föreläggande med löpande vite, daterat den
2016-12-20 riktat till Siljans Resetjänster AB, orgnr 556816-0153.
Beslutet är fattat med stöd av 37 § Förvaltningslag (2017:900).
På grund av jäv deltar inte Margareta Frödin (MOP) i handläggningen i detta ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Under 2016 noterades vid flera tillfällen att verksamheten saknade övervakning av de
kritiska momenten i hanteringen på restaurangen. Verksamheten hade inte heller väl
fungerande system för att ha den kontroll som man behöver för att kunna producera
säkra livsmedel ut till konsumenter.
Mora Orsa miljönämnd beslutade då att fatta ett beslut med löpande vite för
verksamheten gällande egna kontrollen på restaurangen Wasastugan. Under perioden
2017 och 2018 har kontroller gjorts där föreläggandet inte varit uppfyllt. Nämnden har
vid tre tillfällen ansökt om utdömande av vite hos förvaltningsrätten och samtliga har
blivit utdömda.
Miljökontoret har under kontrollbesök i perioden mellan december 2018 och mars
2019 noterat att verksamheten har kunnat visat upp dokumentation gällande kritiska
kontrollpunkter. Vidare har det funnits en ansvarig för verksamhetens egenkontroll på
plats vid kontrolltillfällena och rutinerna har funnits på plats. De anställda som funnits
på plats i verksamheten har vetat var information och dokumentation gällande den
egna kontrollen funnits.

Motivering

Verksamheten har under tre kontrolltillfällen efter varandra kunnat visa på att deras
arbete gällande egenkontroll och framför allt de kritiska kontrollpunkterna fungerat
under en tid. Med anledning av detta upphäver Mora Orsa miljönämnd tidigare beslut
om föreläggande med löpande vite.

Delgivning

Beslutet ska delges med delgivningskvitto.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Elisabeth Åkärbjär och Magnus Lundberg, 2019-03-11
Föreläggande med löpande vite, 2016-12-20
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(forts. § 9)

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att upphäva beslut Föreläggande med löpande
vite, daterat den 2016-12-20 riktat till Siljans Resetjänster AB, orgnr 556816-0153.
Beslutet är fattat med stöd av 37 § Förvaltningslag (2017:900).

Sändlista

Siljans Resetjänster AB
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Dnr: 2018-1032-N 01

§ 10

Huvudmannaskap provåtgärd för biologisk återställning i
Unnån, Orsa kommun
Beslut

Miljönämnden beslutar att
1.

Föreslå att kommunstyrelsen beslutar att Orsa kommun åtar sig att vara
huvudman för biologisk återställning av en provsträcka i Unnån Orsakommun.
Beslutets genomförande förutsätter att kommunen får stöd för de kostnader
projektet kan medföra.

2. Föreslå att kommunstyrelsen beslutar att miljökontoret i samråd med övriga
aktörer, administrerar åtgärden.

Sammanfattning av ärendet

Unnån har åtgärdats rätt nyligen men då utan att tillföra det bortrensade materialet
som ligger på stränderna. På sikt finns planer på att göra en total återställning av
Unnån. Länsstyrelsen har förslag på en kortare sträcka av vattendraget där en
provåtgärd kan göras, detta för att visa hur en större framtida insats kan göras i Unnån.
Denna provsträcka kan ev. göras med undantagsregeln i MB §11:12, med antingen
kommunen eller Orsa fiskevårdsområdesförening som huvudman. Orsa
fiskevårdsområdesförening föredrar att kommunen tar huvudmannaskapet för detta
vilket då kräver beslut i KS. Bidrag för detta kan sökas hos länsstyrelsen.

Motivering

Unnån är ett vattendrag som under lång tid ingått i den nationella
kalkningsverksamheten. Försurning och flottledsrensningar har påverkat vattendraget
negativt. I åns övre delar åtgärdas försurningsproblemen med 3 stycken kalkdoserare.
Orsa kommun har även varit delaktiga i de åtgärder som tidigare genomförts för att
återställa ån efter flottning. Att restaurera värdefulla vattendrag ingår som ett av
delmålen under miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag. Många olika aktörer
medverkar i arbeten med att restaurera vattendrag det kan exempelvis vara
fiskevårdsföreningar, ideella föreningar, länsstyrelser och kommuner

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Magnus Bjurman 2019-03-11
Minnesanteckningar, 2018-03-12
Karta, 2018-08-13

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att
1.

Föreslå att kommunstyrelsen beslutar att Orsa kommun åtar sig att vara
huvudman för biologisk återställning av en provsträcka i Unnån Orsakommun.

2. Föreslå att kommunstyrelsen beslutar att miljökontoret i samråd med övriga
aktörer, administrerar åtgärden.

Justerandes signatur
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Sändlista

Kommunstyrelsen, Orsa kommun
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Dnr: 2018-1559-N 04

§ 11

Biologisk återställning i Oreälv, Orsa kommun
Beslut

Miljönämnden beslutar att
1.

Föreslå kommunstyrelsen att Orsa kommun åtar sig att vara huvudman för en
tillståndsansökan om återställning av nedre Kallholsforsen i Oreälven Orsa
kommun. Beslutets genomförande förutsätter att kommunen får stöd för de
kostnader en tillståndsansökan kan medföra.

2. Föreslå kommunstyrelsen att Orsa kommun som huvudman, i samverkan med
berörda intressenter, utför återställning av Kallholsforsen. Beslutets
genomförande förutsätter att kommunen får stöd för de kostnader utförandet
kan medföra.
3. Föreslå att kommunstyrelsen beslutar att miljökontoret i samråd med övriga
aktörer, administrerar åtgärden.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har pekat ut Ore älv som ett av de viktigaste vattendragen att restaurera i
Dalarna. Till kommunfullmäktige i Orsa har tre motioner ställts och antagits (Dnr
01/kk0069-336, 01/KK024-336 och 11/KK140-101). Enligt besluten ska Oreälv
restaureras efter flottning och Siljans samt Orsasjöns storvuxna öring ska få tillgång till
lek- och uppväxtområden som Ore älv och dess biflöden erbjuder.
I mars 2014 lämnade Orsa kommun in en ansöka till miljödomstolen för att få tillstånd
att utföra återställning av 6 forssträckor i Ore älv. Allt enligt den motion som
Fullmäktige antog 2012-01-30, där en del av beslutet är att ”Orsa kommun skall vara
delaktiga i upprättandet av en miljödom”. I arbetet med att upprätta ansökan har ett
omfattande underlag, inventeringar och en MKB tagits fram. Dessa underlag har
finansierats via externa medel. Miljödomstolen har under processen ställt krav på
kompletteringar i ansökan som innebar ökade kostnader för kommunen. Då medel för
fortsatt domstolsprocess saknas, har kommunen efter samråd, återtagit ansökan. Orsa
kommun har som huvudman via miljökontoret varit delaktig i restaureringen av ett
flertal vattendrag i kommunen. Där har kommunen genom anmälningsförfarande till
länsstyrelsen genomfört åtgärderna.
Frågan om kommunens roll och möjlighet att fortsätta arbeta med restaureringen av
Oreälven återaktualiserades våren 2018 då representanter från Länsstyrelsen, Orsa
Fiskevårdsområdes förening och miljökontoret träffades. Då diskuterades med vilket
stöd av tillstånd åtgärden skulle kunna utföras. Troligen är en miljödom nödvändig.
Där skulle Orsa kommun kunna vara huvudman för den ansökan och samordna med
övriga aktörer. Orsafiskevårdsområdesförening har uttryckt att dom anser kommunen
bör vara huvudman. En ansökan medför kostnader för själva ansökan samt att juridisk
kompetens behöver anlitas för utformning av tillståndsansökan och kommunikation
med miljödomstolen.
Justerandes signatur
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Motivering

Motionerna ligger i linje med gällande miljömål och miljökvalitetsnormer. Den för Orsa
kommun så viktiga besöksnäringen, har stor nytta av detta arbete.
Även om ansökan om miljödom återtagits, finns förutsättningar för omtag i frågan.
Stat, kommun och vattenförbund har rådighet att bedriva vattenverksamhet, som är
önskvärd ur allmän miljö- eller hälsosynpunkt eller som främjar fisket. Kommunen är
alltså en av ett fåtal aktörer som har möjlighet att vara huvudman för
återställningsverksamhet.
Oreälv har ett skydd i miljöbalkens 3 och 4 kap. När det gäller tillämpning av
miljökvalitetsnormerna enligt MB ska myndigheter och kommuner, enligt MB 5 kap. 3
§, ansvara för att dessa följs. Myndigheter och kommuner ska enligt MB,5 kap. 8 §
inom sina ansvarsområden, vidta de åtgärder som behövs enligt ett fastställt
åtgärdsprogram.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Magnus Bjurman 2019-03-11
Protokoll KF 2012-01-30, § 3
Protokoll MN 2011-09-28, § 40
Motion Dnr 11/KK 140-101
Protokoll KF 2001-09-24 § 62
Motion 01/KK 0069-336

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att
1.

Föreslå kommunstyrelsen att Orsa kommun åtar sig att vara huvudman för en
tillståndsansökan om återställning av nedre Kallholsforsen i Oreälven Orsa
kommun. Beslutets genomförande förutsätter att kommunen får stöd för de
kostnader en tillståndsansökan kan medföra.

2. Föreslå kommunstyrelsen att Orsa kommun som huvudman, i samverkan med
berörda intressenter, utför återställning av Kallholsforsen. Beslutets
genomförande förutsätter att kommunen får stöd för de kostnader en
tillståndsansökan kan medföra.
3. Föreslå att kommunstyrelsen beslutar att miljökontoret i samråd med övriga
aktörer, administrerar åtgärden.

Sändlista

Kommunstyrelsen, Orsa kommun
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§ 12

Dnr: 2018-1636-A01

Remissyttrande - en anpassning av bestämmelser om
kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning
Beslut

Miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna följande synpunkter på förslaget
till anpassning av bestämmelserna om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya
kontrollförordning.

Synpunkter

Miljönämnden anser att det är bra att det finns möjlighet att kunna genomföra
anonyma kontrollköp för att kunna bedriva en ändamålsenlig kontroll av näthandlare.
Miljönämnden anser att det är bra att det blir tydligare med vad som gäller om
kommuner brister i sin skyldighet att bedriva offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet. Det är viktigt att staten har möjlighet att agera mot de kommuner som inte
uppfyller kraven för att få en så likvärdig kontroll som möjligt i landet.
Miljönämnden anser att om det ska införas efterhandsdebitering av kontrollavgifter så
ska det vara obligatoriskt för alla kontrollmyndigheter. Det behöver också tydligt styras
upp hur efterhandsdebiteringen ska genomföras, vilka standardiserade
kontrollfrekvenser och tidsåtgång som ska gälla.
Miljönämnden upplever inte att dagens system med förhandsdebitering ifrågasätts
bland livsmedelsverksamheterna, utan de får idag den kontroll de betalar för och det är
det viktigaste. De risker vi ser med efterhandsdebitering är att det kan bli en ökad
administrativ börda för kommunerna samt svårare att få en bra prognos på intäkterna
och därmed resurserna. I dagsläget är det svårt att rekrytera personal till
livsmedelskontrollen, i både stora och små kommuner. Det kan finnas en risk med att
efterhandsdebitering kan leda till ytterligare press och påtryckningar på inspektörerna,
vilket inte gör det lättare att rekrytera.
Förslaget med efterhandsdebitering gör det svårt rent pedagogiskt att förklara att
oavsett hur bra du uppfyller lagkraven kommer du som företagare betala för kontrollen
i efterhand. Nu gällande betalningssystem ger en distinkt skillnad mellan den
planerade och den extra offentliga kontrolltiden. Den planerade betalas på förhand,
precis som en försäkring eller tjänst och när företaget inte arbetar enligt
livsmedelslagstiftningen så får de betala i efterhand för den tid som går utanför den
planerade tid de är riskklassad för.

Sammanfattning av ärendet

EU har beslutat om en ny kontrollförordning. Den nya förordningen är utökad och
gäller för flera nya områden, förutom livsmedel, foder och djurskydd även för GMO,
växtskadegörare, växtskyddsmedel mm. När det gäller livsmedelskontrollen innebär
den nya förordningen generellt sett en översyn och ett tydliggörande av den nuvarande
lagstiftningen och motsvarar i stora delar den förordning som gäller idag.
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Den nya kontrollförordningen innebär en del förändringar i livsmedelslagen som berör
den kommunala kontrollmyndigheten. Det gäller bland annat;
- Möjligheten att genomföra anonyma inköp i kontrollsyfte.
- Krav på tillsynsmyndigheten att tillhandahålla ett rapporteringssystem för den som
vill anmäla misstänkta överträdelser, sk visselblåsning.
- Införa möjlighet för Livsmedelsverket att föreskriva om betalningen av
kontrollavgifter samt hur avgifterna ska beräknas. Detta gör det möjligt för
kontrollmyndigheterna att ta ut en avgift efter utförd kontroll (efterhandsdebitering).
- Tydligare skrivning om att Livsmedelsverket får förelägga en kommun att avhjälpa
brister när kommunen inte fullgör de skyldigheter som följer kontrolluppdraget och
annan offentlig verksamhet.
- Tydligare skrivning om tvångsvis överflyttning av ansvar för offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet från en kommun till Livsmedelsverket. Detta kan ske när
en kommun grovt åsidosatt sin skyldighet att utföra sitt uppdrag enligt
livsmedelslagstiftningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2019-03-19

Yrkanden

Ordförande Per-Erik Wiik (C) yrkar att nämnden ställer sig bakom ordförandes förslag
enligt bilaga 1.

Beslutsgång

Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på eget yrkande
och tjänstemannaförslag och finner att nämnden bifaller tjänstemannaförslag.

Votering

Votering begärs och nämnden godkänner följande voteringsordning:
-

den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar JA och
den som bifaller Wiiks ändringsyrkande röstar NEJ

Vid verkställd öppen omröstning angavs 5 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt följande:
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja-röst

Per-Erik Wiik (C)

Nej-röst

x

Joep Meens (MP)

x

Anders Johansson (V)

x

Anneli Eriksson (S)

x

Arne Grahn (M)

x

Billy Ferm (C)

x

Anders Calder (C)

x
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Margareta Frödin (MOP)

x

Anna Riekje Niburg (S)

x

Summa

5

4

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden föreslå kommunstyrelsen att lämna följande
synpunkter på förslaget till anpassning av bestämmelserna om kontroll i
livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning.

Sändlista

Kommunstyrelsen, Orsa kommun
Kommunstyrelsen, Mora kommun
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§ 13

Dnr:2018-1201-H04

Föreläggande om åtgärder, Mora simhall
Beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga Kultur- och fritidsnämnden, Mora kommun,
212000-2213, med solarieverksamhet i Mora simhall att:
senast den 31 maj 2019 vidta åtgärder för att säkerställa att personer under 18 år
inte ska kunna sola i solarierna.
Beslutet är fattat med stöd av strålskyddslagen (2018:396) 7 kap 6-7§§ och 8 kap 6§
samt strålskyddsförordningen (2018:506) 8 kap 2§ punkt 3 och 5§.

Sammanfattning av ärendet

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år
sola i kosmetiska solarium.
Den 11 september 2018 gjorde miljökontoret ett besök på simhallen för att kontrollera
hur den nya lagen efterlevs. Viss uppföljning gjordes även via mail och telefon vid
senare tillfällen.
Simhallen hade haft en ålderspolicy med 18-årsgräns redan innan lagen trädde ikraft.
Kundens ålder kontrolleras när polletter köps i den bemannade kassan.
Verksamheten frågades även hur de säkerställer att inga minderåriga kan använda
solarierna t.ex. genom att polletter överlämnas till minderåriga efter att spärren vid
kassan passerats. Solariebåsen är nämligen tillgängliga för alla som har gått innanför
spärrarna. Verksamheten har muntligen samt skriftligen, via inskickade rutiner den 24
januari 2019, redogjort för att de inte har problem med minderåriga som vill sola och
att de är trygga med att kunderna inte lämnar vidare polletter även om det i teorin
skulle vara möjligt.

Motivering

Miljönämnden har ansvar för tillsynen över att strålskyddslagen och
strålskyddsförordningen följs när det gäller kosmetiska solarium i kommunen. Detta
enligt 8 kap 2§ punkt 3 i strålskyddsförordningen.
Miljönämnden ska vidta de åtgärder som behövs för att i nödvändig utsträckning
kontrollera att strålskyddslagen och strålskyddsförordningen följs och för att
åstadkomma rättelse om det behövs. Detta enligt 8 kap 5§ strålskyddsförordningen.
Miljönämnden får besluta om de förelägganden som behövs för tillsynen enligt 8 kap
6§ strålskyddslagen.
Sedan den 1 september 2018 är det förbjudet att yrkesmässigt låta någon som inte har
fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium. Den som yrkesmässigt låter någon sola i ett
kosmetiskt solarium ska förvissa sig om att solaren har fyllt 18 år.
Verksamhetsutövaren ska även enligt ett särskilt program för egenkontroll kontrollera
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(forts. §13)
verksamheten och ansvara för att verksamhetens personal har nödvändiga kunskaper
om det som gäller verksamheten enligt strålskyddslagen. Detta enligt 7 kap 6-7§§
strålskyddslagen.
I en författningskommentar till den nya lagen står det: ”Den som yrkesmässigt säljer
soltid kan dock inte sälja soltiden till en vuxen som i sin tur låter en medföljande
underårig sola. Säljaren har ett ansvar i fråga om vilka som solar i solariet. Det
förhållandet att en vuxen köpare låter en underårig utnyttja soltiden – eller, för att låna
ett uttryck från alkoholområdet, langar soltid – bör anses vara ett sätt att försöka
kringgå förbudet och alltså inte accepteras” (Prop. 2016/17:55 s. 25).
Verksamhetens system för kontroll ska vara robust och säkert och inte kunna kringgås.
En person över 18 år ska exempelvis inte kunna förmedla koder eller liknande åt
minderåriga. Så skriver Strålsäkerhetsmyndigheten på sin hemsida om den nya lagen.
Verksamheten har i samband med tillsyn muntligt och skriftligt redogjort för sina
rutiner. Miljönämnden anser att verksamheten har bra rutiner för att kontrollera ålder
vid köp av polletter i den bemannade kassan.
Anläggningen är utformad så att solariebäddarna finns på två ställen i anläggningen, en
avdelning för herrar och en för damer. Efter att ha gått igenom spärren vid kassan är
solariebåsen tillgängliga för alla som befinner sig inne i anläggningen för att t.ex. bada
och besöka gym. Personalen i kassan har därifrån inte uppsikt över solariebåsen och
kan inte se om det är den betalande personen som går in eller om polletter kan ha
överlämnats i omklädningsrum, dusch etc.
Miljönämnden anser inte att verksamheten har vidtagit tillräckliga åtgärder för att
säkerställa att personer under 18 år inte ska kunna sola i solarierna. Att kontrollera
ålder vid köp i kassan och sedan lita på varje kund kan inte anses vara tillräckligt då
personalen inte har uppsikt över solariebåsen.

Delgivning

Beslutet ska delges med delgivningskvitto.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Susanne Brus 2019-03-13

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att förelägga Kultur- och fritidsnämnden,
Mora kommun, 212000-2213, med solarieverksamhet i Mora simhall att:
senast den 31 maj 2019 vidta åtgärder för att säkerställa att personer under 18 år
inte ska kunna sola i solarierna.
Beslutet är fattat med stöd av strålskyddslagen (2018:396) 7 kap 6-7§§ och 8 kap 6§
samt strålskyddsförordningen (2018:506) 8 kap 2§ punkt 3 och 5§.

Sändlista

Kultur- och fritidsnämnden, Mora kommun
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§ 14

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 2019-01-30 till och med 2019-03-14
Diarienu
mmer

Anläggning

2019-6

Ärenderubrik

Beslut

Klagomål - Starkt
lysande lampa

Beslut 2019-52

2019-89

Beslut om klassning 2019-55
Orsa Camping,
Klassning av
Butiken, Orsa Kyrkby anläggning/verksamhet
3:6,
Livsmedelsanläggning

2019-54

Garsås 100:2,
Värmepump

Anmälan av installation Anmälningsbeslut 2019-56
av värmepump (Föreläggande om
Bergvärme
försiktighetsåtgärder)

2019-63

Morkarlby 43:135

Anmälan av installation Anmälningsbeslut 2019-58
av värmepump (Föreläggande om
Bergvärme
försiktighetsåtgärder)

2019-70

Chiang Mai Thai
restaurang,
Köpmannen 11,
Livsmedelsanläggning

Registrering av
livsmedelsanläggning Chiang Mai Thai
restaurang

Anmälningsbeslut 2019-57
(Ingen erinran)

2018-1440

Remiss alkoholservering Yttrande 2019-61 (Tillstyrks)
- Bishop arms

2018-1619

Beslut om klassning 2019-59
The Bishops Arms
Klassning av
Mora, Stranden 36:8, anläggning/verksamhet
Livsmedelsanläggning

2019-14

Beslut om klassning 2019-60
Värdshuset Macken,
Klassning av
anläggning/verksamhet
Orsa Kyrkby 48:92,
Livsmedelsanläggning

2019-87

Noret 1:27

Justerandes signatur
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2019-88

Färnäs S: 4

Remiss planärenden Upphävande av
detaljplan för Vålan i
Färnäs by.

Yttrande 2019-63 (Tillstyrks)

2018-1103

Igrene AB, Utmeland
557:4, Miljöfarlig
verksamhet

Anmälan av miljöfarlig
verksamhet avseende
ändring

Beslut om avgift 2019-66

2019-65

Hemus 53:1,
Värmepump

Anmälan av installation Anmälningsbeslut 2019-64
av värmepump - Ytjord (Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)

2019-81

Nusnäs 344:1

Anmälan av installation Anmälningsbeslut 2019-65
av värmepump (Föreläggande om
Bergvärme
försiktighetsåtgärder)

2017-890

Nusnäs 237:1, Enskilt
avlopp

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

2019-69

Östnor 355:2

Rapport om förorening i Anmälningsbeslut 2019-70
mark
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)

2019-78

Öna 394:10

Remiss bygglov Tillbyggnad av lokal +
nybyggnad av förråd

2019-90

Orsa 1:12

Yttrande 2019-69 (Tillstyrks)
Remiss naturvård Vattenverksamhet - Byte
av vägtrumma.

2018-566

Gävunda 23:10,
Enskilt avlopp

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

2019-112

Daisy`s, Heimdal 5,
Registrering av
Livsmedelsanläggning livsmedelsanläggning Daisy´s

Anmälningsbeslut 2019-71
(Ingen erinran)

2019-43

Bunk
Ansökan om dispens NFS 2016:6
Avloppsreningsverk,
Orsa Kyrkby 166:1,
Miljöfarlig verksamhet

Beslut 2019-72

2019-49

Noret 7:24

2019-115

Tures Transporter,
Registrering av
Stranden 55:4,
livsmedelsanläggning Livsmedelsanläggning Tures Transporter

Anmälningsbeslut 2019-76
(Ingen erinran)

2019-127

Solens Bröd,
Registrering av
Häradsarvet 101:1,
livsmedelsanläggning Livsmedelsanläggning Solens Bröd

Anmälningsbeslut 2019-75
(Ingen erinran)
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2019-96

Hansjö 58:11,
Värmepump

Anmälan av installation Anmälningsbeslut 2019-77
av värmepump (Föreläggande om
Bergvärme
försiktighetsåtgärder)

2019-97

Nusnäs 540:3

Remiss bygglov - +
strandskydd. Nybyggn
bostadshus +
kompl.byggn

Yttrande 2019-78 (Tillstyrks
med förbehåll)

2019-101

Skattungbyn 105:2,
Enskilt avlopp

Ansökan om längre
tömningsintervall för
slamavskiljare

Dispensbeslut 2019-81
(Beviljat med förbehåll)

2019-140

Utmeland 558:1

Remiss övrigt - Mora
Motorklubb

Yttrande 2019-80 (Tillstyrks
med förbehåll)

2019-5

Lantmännens
mellanlagring, Öna
278:1, Miljöfarlig
verksamhet

Anmälan av miljöfarlig
verksamhet - Anmälan
om mellanlagring

Anmälningsbeslut 2019-79
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)

2019-5

Lantmännens
mellanlagring, Öna
278:1, Miljöfarlig
verksamhet

Anmälan av miljöfarlig
verksamhet - Anmälan
om mellanlagring

Beslut om avgift 2019-83

2019-74

Beslut om klassning 2019-84
Ginsara Sushi Bar,
Klassning av
anläggning/verksamhet
Stranden 16:1,
Livsmedelsanläggning

2019-98

Östnor 289:4

2018-763

Brasserie Udden Orsa, Planerad tillsyn
Orsa Kyrkby 3:11,
Livsmedelsanläggning

Beslut om åtgärdskrav 201985 (Föreläggande)

2019-130

Willys Lågpris AB,
Planerad tillsyn Inspektion
Noret 88:51,
Livsmedelsanläggning

Beslut om avgift 2019-86

2019-147

Beslut om klassning 2019-87
Oxberg Norra Vlf,
Klassning av
anläggning/verksamhet
Oxberg 135:1,
Livsmedelsanläggning

2019-122

Öna 246:4,
Värmepump

Anmälan av installation Anmälningsbeslut 2019-88
av värmepump (Föreläggande om
Bergvärme
försiktighetsåtgärder)

2019-146

Orsa Kyrkby 36:10,
Värmepump

Anmälan av installation Anmälningsbeslut 2019-91
av värmepump (Föreläggande om
Bergvärme
försiktighetsåtgärder)
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2019-38

Åberga 31:2,
Värmepump

Anmälan av installation Anmälningsbeslut 2019-90
av värmepump (Föreläggande om
Bergvärme
försiktighetsåtgärder)

2019-92

Selja 380:3,
Värmepump

Anmälan av installation Anmälningsbeslut 2019-89
av värmepump - Ytjord (Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)

2019-124

Nusnäs 248:1,
Värmepump

Anmälan av installation Anmälningsbeslut 2019-92
av värmepump (Föreläggande om
Bergvärme
försiktighetsåtgärder)

2019-135

Bonäs 319:1

Remiss om
förhandsbesked Nybyggn fritidshus

Yttrande 2019-94 (Avstyrks)

2019-137

Selja 380:3

Remiss bygglov Nybyggn bostadshus

Yttrande 2019-95 (Avstyrks)

2019-32

Beslut om klassning 2019-93
Njut i Orsanaturen,
Klassning av
anläggning/verksamhet
Orsa Kyrkby 33:3,
Livsmedelsanläggning

2017-1300

Torrvål 3:4

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

2019-136

Östnor 296:1

Remiss
strandskyddsdispens Nybyggn bostadshus +
kompl.byggn

Yttrande 2019-98 (Avstyrks)

2019-153

Yttrande 2019-99 (Tillstyrks)
Remiss naturvård Vattenverksamhet Muddring, anläggning
av flytbrygga - Kråkberg

2018-1099 Orsa Kyrkby 25:1,
Enskilt avlopp

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

2019-123

Nusnäs 173:7, Enskilt
avlopp

Ansökan om längre
tömningsintervall för
slamavskiljare

2019-154

Vattnäs 82:4,
Värmepump

Anmälan av installation Anmälningsbeslut 2019-104
av värmepump (Föreläggande om
Bergvärme
försiktighetsåtgärder)

2019-168

Oljonsbyn 18:6,
Enskilt avlopp

Ansökan om längre
tömningsintervall för
slamavskiljare

2019-61

Pizzeria Torino,
Planerad tillsyn Inspektion
Stranden 45:1,
Livsmedelsanläggning
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2019-169

Gopshusbacken brunn, Registrering av
livsmedelsanläggning
Gopshus 172:1,
Livsmedelsanläggning

2019-177

Remiss övrigt - Polis Orsa vårmarknad

Anmälningsbeslut 2019-105
(Ingen erinran)
Yttrande 2019-106 (Tillstyrks
med förbehåll)

2019-182

Brasserie Udden Orsa, Klassning av
Beslut om klassning 2019anläggning/verksamhet 109
Orsa Kyrkby 3:11,
Livsmedelsanläggning

2019-73

Hånåkni Förskola,
Klassning av
Beslut om klassning 2019anläggning/verksamhet 108
Utmeland 25:113,
Livsmedelsanläggning

2019-75

Orsa Kvarn AB, Orsa Klassning av
Beslut om klassning 2019anläggning/verksamhet 107
Kyrkby 38:13,
Livsmedelsanläggning

2019-170

Kulturföreningen
Registrering av
livsmedelsanläggning
Ejnar, Häradsarvet
101:1,
Livsmedelsanläggning

Anmälningsbeslut 2019-110
(Ingen erinran)

2019-190

Registrering av
livsmedelsanläggning

Anmälningsbeslut 2019-111
(Ingen erinran)

2019-192

Beslut om klassning 2019-112
Klassning av
anläggning/verksamhet

2018-1014

Beslut 2019-116
Hansjö Nya Vlf,
Fastställande av
Hansjö 44:14,
undersökningsprogram
Livsmedelsanläggning (vatten)

2018-1016

Beslut 2019-115
Mässbacken-Björken Fastställande av
Vlf, Kallmora S: 46,
undersökningsprogram
Livsmedelsanläggning (vatten)

2019-11

Nusnäs 495:4, Enskilt Ansökan om tillstånd
avlopp
för enskilt avlopp

Tillståndsbeslut 2019-118
(Beviljat med villkor)

2019-156

Vinäs 133:3

Remiss om
förhandsbesked Nybyggn bostadshus

Yttrande 2019-114 (Avstyrks)

2019-159

Gopshus 70:1

Remiss bygglov Nybyggn fritidshus +
kompl.byggn.

Yttrande 2019-117 (Tillstyrks
med förbehåll)

2019-185

Svea 3

Remiss bygglov Installation av
ventilation

Yttrande 2019-113 (Tillstyrks
med förbehåll)

2019-157

Gävunda 1:52

Remiss bygglov - +
strandskydd. Nybyggn
av kompl.byggnader.

Yttrande 2019-119 (Tillstyrks
med förbehåll)
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2019-160

Utanmyra 143:1

Remiss
strandskyddsdispens Utbredning av
muddringsmassor.

Yttrande 2019-121 (Avstyrks)

2019-46

Orsa Kyrkby 24:22

Klagomål på
inomhusmiljö Bilavgaser

Beslut 2019-120

2018-1020 Skattungbyns Vlf,
Beslut 2019-123
Fastställande av
Skattungbyn 33:5,
undersökningsprogram
Livsmedelsanläggning (vatten)
2018-1022 Slättbergs Vlf,
Beslut 2019-124
Fastställande av
Slättberg 9:4,
undersökningsprogram
Livsmedelsanläggning (vatten)
2019-175

Vattnäs 86:15

Anmälan av installation Anmälningsbeslut 2019-122
av värmepump (Föreläggande om
Bergvärme
försiktighetsåtgärder)

2019-189

Stranden 19:3

Remiss bygglov - + Livs. Yttrande 2019-125 (Tillstyrks
Ändrad användning av med förbehåll)
byggnad

2019-161

Kallholen 9:16

Remiss bygglov Anmälan rivning av
industribyggnad.

Yttrande 2019-126 (Tillstyrks
med förbehåll)

2019-188

Utmeland 39:12

Remiss bygglov Bygglov tillbyggnad av
industribyggnad

Yttrande 2019-127 (Tillstyrks
med förbehåll)

2019-186

Bergkarlås 125:1

Remiss bygglov Förhandsbesked nybyggnad
enbostadshus

Yttrande 2019-128 (Avstyrks)

2018-821

Wasa Golfrestaurang, Planerad tillsyn Inspektion
Sandängarna 2:2,
Livsmedelsanläggning

Beslut om avgift 2019-132

2019-174

Baccus Vinhandel i
Anmälan ändring av
Mora AB, Noret 12:65, livsmedelsverksamhet
Livsmedelsanläggning

Anmälningsbeslut 2019-133
(Ingen erinran)

2019-72

Capish, Stranden 18:6, Klassning av
Beslut om klassning 2019Livsmedelsanläggning anläggning/verksamhet 129

2019-72

Capish, Stranden 18:6, Klassning av
Beslut om klassning 2019Livsmedelsanläggning anläggning/verksamhet 130

2019-85

Beslut om klassning 2019-131
Wasa Golfrestaurang, Klassning av
anläggning/verksamhet
Sandängarna 2:2,
Livsmedelsanläggning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-162

Greven 6

Remiss bygglov Tidsbegränsat bygglov
för serveringstält.

Yttrande 2019-134 (Tillstyrks
med förbehåll)

2019-213

Utmeland 558:1

Remiss övrigt - Mora
motorklubb,
Dalacrossen

Yttrande 2019-135 (Tillstyrks
med förbehåll)

2019-172

Färnäs 171:1,
Värmepump

Anmälan av installation Anmälningsbeslut 2019-136
av värmepump (Föreläggande om
Bergvärme
försiktighetsåtgärder)

2019-187

Östnor 182:2

Remiss bygglov Bygglov tillbyggnad av
enbostadshus

Yttrande 2019-138 (Tillstyrks
med förbehåll)

2019-216

Nederberga 29:1

Remiss övrigt - Polis Dragracingtävling, 4 st,
Tallhed

Yttrande 2019-137 ( Inget
ställningstagande)

2019-197

Alkarseh Mustafa,
Registrering av
livsmedelsanläggning
Stranden 16:1,
Livsmedelsanläggning

Anmälningsbeslut 2019-139
(Ingen erinran)

2018-964

Nusnäs 306:1

Ansökan om tillstånd
för enskilt avlopp

Tillståndsbeslut 2019-140
(Beviljat med villkor)

2019-235

Vångsgärde 1:38

Remiss bygglov Yttrande 2019-141 (Tillstyrks
Nybyggn kompl.byggn + med förbehåll)
rivning av befintlig.

2019-244

Orsa Besparingsskog
S: 1

Remiss naturvård Vattenverksamhet bottenåtgärder av
vägtrumma

2019-104

Chiang Mai Thai
Klassning av
Beslut om klassning 2019anläggning/verksamhet 144
restaurang,
Köpmannen 11,
Livsmedelsanläggning

2019-120

Daisy`s, Heimdal 5,
Klassning av
Beslut om klassning 2019Livsmedelsanläggning anläggning/verksamhet 143

2019-207

Nusnäs 397:7

Remiss bygglov Nybyggn fritidshus +
kompl.byggn.

Yttrande 2019-145
(Tillstyrks)

2019-208

Färnäs 209:21

Remiss bygglov Marklov för bullervall.

Yttrande 2019-147 (Tillstyrks
med förbehåll)

2019-209

Orsa Kyrkby 36:59

Remiss bygglov Yttrande 2019-146 (Tillstyrks
Anmälan installation av med förbehåll)
oljeavskiljare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Yttrande 2019-142
(Tillstyrks)
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2019-210

Ryssa 158:2

2019-173

Tures Transporter,
Klassning av
Beslut om klassning 2019anläggning/verksamhet 150
Stranden 55:4,
Livsmedelsanläggning

2019-184

Kulturföreningen
Klassning av
Beslut om klassning 2019anläggning/verksamhet 149
Ejnar, Häradsarvet
101:1,
Livsmedelsanläggning

2018-620

Helt Enkelt, Stranden Planerad tillsyn Revision
17:4,
Livsmedelsanläggning

2019-158

Noret 43:8

Justerandes signatur

Remiss bygglov - +
strandskydd. Nybyggn
kompl.byggn.

Yttrande 2019-148 (Tillstyrks
med förbehåll)

Beslut om åtgärdskrav 2019151 (Föreläggande)

Remiss bygglov Yttrande 2019-152 (Tillstyrks
Nybyggn. kompl. byggn med förbehåll)
+ rivning kompl.byggn.

Utdragsbestyrkande
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