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Tobias Nilsson, miljöinspektör, föredragande §57 
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Per-Erik Wiik, Ordförande 
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§ 56 Dnr: 2020-1335-M02 

 

Yttrande fortsatt täktverksamhet på fastigheten Färnäs 
686:1, Mora kommun 

Länsstyrelsen Dalarnas diarienummer 551-16144-2020 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att tillstyrka fortsatt täkt på fastigheten Färnäs 686:1, Mora 

kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Boggs grus AB innehar tillstånd för täktverksamhet på fastigheten Färnäs 686:1 i Mora 

kommun. Tillståndet gäller för brytning av 2000 000 ton berg och 500 000 ton morän. 

Nuvarande tillstånd gäller till 2020-12-31. Boggs grus AB ansöker om fortsatt tillstånd 

att bryta 1500 000 ton berg och morän mellan åren 2021-2041. I genomsnitt bryts ca 

75 000 ton per år. 

Motivering 
Täktverksamhet på fastigheten Färnäs 686:1 har pågått under lång tid. Intill pågående 

täkt Boggs grus AB, ligger berg och morän täkten Siljanskrossgrus AB. Den täkten har 

nyligen fått ett 20 årigt tillstånd för täktverksamhet på fastigheten Färnäs 674:2. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-10-21 

Miljökonsekvensbeskrivning 2020-09-17 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att tillstyrka fortsatt täkt på fastigheten Färnäs 

686:1, Mora kommun. 

Sändlista 
Länsstyrelsen Dalarna 
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§ 57 Dnr: 2020-1502-M07 

 

Tillsyn av enskilda avlopp i Mora kommun 2017 – 2027, 
tillägg av områden 2021 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta ett tillägg av områdena Gruvorna, Budsäl, Äbbsäl, 

Nybruket och Siljansfors för tillsyn av enskilda avlopp i Mora kommun 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljönämndens uppdrag är att genom information och tillsyn se till att företag och 

individer följer den miljölagstiftning som gäller för verksamheten. De många enskilda 

avlopp som finns i kommunen bedöms ha ett stort tillsynsbehov. Därför ska 

miljökontoret enligt Mora kommuns VA-plan senast vid utgången av 2016 ta fram en 

tillsynsplan och bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar. 

Enligt Havs- och vattenmyndigheten (HaV) finns det i Sverige runt 700 000 enskilda 

avlopp med WC påkopplat. Utav dessa bedöms hälften sakna egentlig rening och 

många äldre avlopp är i stort behov av upprustning. I Mora kommun finns ca 1200 

enskilda avlopp. Undermåliga anläggningar utgör en uppenbar risk för smittspridning 

och övergödning av sjöar och vattendrag. 

Miljönämnden beslutade den 14 december 2016 att anta en tillsynsplan för enskilda 

avlopp i Mora kommun 2017–2027. Den 19 december 2018 beslutade miljönämnden 

om prioriteringsordning för tillsyn av enskilda avlopp i Mora kommun under perioden 

2020–2022. 

Då många av fastigheterna inom de områden som planerats få tillsyn 2021 visat sig 

sakna VA och därmed inte vara aktuella för tillsyn finns utrymme för tillägg av 

ytterligare områden. 

Motivering 
För att säkra skyddet för människors hälsa och miljön samt efterlevnaden av 9 kap. 7 § 

miljöbalken föreslår miljökontoret att Mora Orsa miljönämnd antar den reviderade 

tillsynsplanen för enskilda avlopp i Mora kommun 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-10-19 

Prioriteringsordning 2020-10-19 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta anta ett tillägg av områdena Gruvorna, Budsäl, 

Äbbsäl, Nybruket och Siljansfors för tillsyn av enskilda avlopp i Mora kommun 2021. 
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§ 58 Dnr:2020-1480-A02 

 

Indexjustering av timtaxa inför 2021 för 
livsmedelslagstiftningen 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att höja timtaxan enligt livsmedelslagstiftningen med 30 kr till 

1174 kr för planerad kontroll och med 26 kr till 1014 kr för uppföljande kontroll och 

utredning av klagomål, att gälla från och med 1 januari 2021.  

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 2021 innebär det att timtaxan höjs med 2,7 %, vilket motsvarar 30 kr för planerad 

kontroll respektive 26 kr för uppföljande kontroll och utredning av klagomål enligt 

livsmedelslagstiftningen. Höjningen kommer att träda i kraft 1 januari 2021.  

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

åstadkomma bättre exakthet. Inför indexjustering 2021 ska alltså PKV för år 2019 

användas, det vill säga 2,7 % 

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 2020-10-13 

PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att höja timtaxan enligt 

livsmedelslagstiftningen med 30 kr till 1174 kr för planerad kontroll och med 26 kr till 

1014 kr för uppföljande kontroll och utredning av klagomål, att gälla från och med 1 

januari 2020.  

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

antagen av kommunfullmäktige. 
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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 2020-10-20 

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. 
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§ 60  

 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut tagna under perioden 2020-09-28 till och med 2020-10-25 

redovisas. 
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§ 61  

 

Informationsärenden  

1.   Ekonomisk uppföljning 

Miljöchef Camilla Björck informerar om det 

ekonomiska läget. Prognosen visar på ett 

underskott på ca 80 tkr i både Mora och 

Orsa kommun, totalt ca 160 tkr för hela 

nämnden.  

  

2. Information om gemensam 

förvaltning miljö- och bygg. 

   

3. Information om trängseltillsynen med 

anledning av Covid-19.  

Nämnden informeras om hur 

trängseltillsynen på serveringsställen fortgår 

och om de nya råd och förskrifter som kom 

under tisdagen den 3/11.  

  

4. Webbutbildning  

Fortsättning av utbildning på temat 

kommunens myndighetsroll och 

myndighetsutövning enligt lagstiftningen. 

  

    

 

 

 


