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§ 1 Dnr: 2020-835 

 

Årsredovisning 2021 – uppföljning av mål, ekonomi och 
internkontrollplan 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2021. 

Miljönämnden beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret har gjort en uppföljning av nämndmål, ekonomi, internkontroll samt av 

tillsyns- och kontrollplanen för året 2021 

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

avlopp och målet om digitala processer. Målet om kontroll av dricksvattenanläggningar 

har vi genomfört en tredjedel av och prognosen är att vara helt klara under 2022. När 

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

det målet går inte att följa upp. Endast Orsa kommun genomför mätningen 2021 och 

risken finns att det inte kommer att finnas något resultat på grund av för få enkätsvar. 

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

trängseltillsynen som vi inte har budgeterat med, vi har haft mycket lägre kostnader för 

personal på grund av frånvaro i form av tjänstledighet, vård av barn och sjukdom. 

Intäkterna för tillstånd för enskilda avlopp och värmepumpar är betydligt högre än 

budget. 

Tillsyns- och kontrollplan  

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

första halvan av året. När man sammanfattar året har vi fått in ett tiotal fler 

bygglovsremisser mot för tidigare år. Under året har miljökontoret deltagit i arbetet 

med att revidera Va-planen för Orsa kommun samt arbetet med den fördjupade 

översiktsplanen för Mora kommun. Miljökontoret har även bidragit med kompetens, 

erfarenhet och underlag i arbetet med nya vattenskyddsföreskrifter för Boggas och 

Risets vattentäkter. 

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

tillsyn av trängsel på serveringsställen och varit ute på närmare 60 tillsynsbesök på 

plats. Över lag har det sett bra ut, men vid några tillfällen har vi fått göra uppföljande 

tillsyn. Trängseltillsynen kommer att fortsätta även 2022. 
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Livsmedel  
Under 2021 har vi genomfört 85 % av den planerade kontrollen. Av de verksamheter 

med högst risk så har vi genomfört 94 % av planerad kontroll. Vi har arbetat vidare 

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

allergener, ingrediensförteckningar, spårbarhet, märkning samt skötsel och underhåll 

av reservoarer. Vi har även påbörjat arbetet med att ta fram en ny taxa för 

livsmedelskontroll. Under hösten har vi rekryterat en livsmedelsinspektör som börjar 

arbeta i januari 2022. 

Miljöskydd  
Vi har under året genomfört 95 % av tillsynen av A- och B-verksamheter samt 73 % av 

C-verksamheterna. När det gäller förorenad mark har bland annat slutfasen av 

saneringen av Ströms sågverk tagit mycket tid i anspråk utöver flera andra 

komplicerade ärenden. Tillsynen av enskilda avlopp har genomförts enligt plan och 

resultatet visar att mer än hälften av avloppen inte uppfyller gällande lagkrav. När det 

gäller tillståndsansökningar av enskilda avlopp så har detta ökat i mycket stor 

utsträckning, fler än 40 ärenden än beräknat har kommit in.  

Vi har genomfört ett projekt om bekämpningsmedel i detaljhandel.  

Ökningen av inkomna avloppsärenden samt frånvaro bland personalen har inneburit 

att vi har fått lov att prioritera bort tillsyn på miljöfarliga verksamheter. 

Under hösten har vi rekryterat en miljöinspektör som började arbeta i december. 

Hälsoskydd  
Inom hälsoskyddet har vi genomfört 60 % av tillsynen. Tillsynen av rökfria miljöer och 

solarier är genomförda enligt plan. Projektet om radon i flerfamiljshus har fortsatt 

under 2021 och badvattenprovtagningen har gjorts under sommaren utan några 

avvikelser. Under hösten deltog vi i ett nationellt tillsynsprojekt om kosmetiska 

produkter där vi kontrollerade märkning, flera brister upptäcktes. I Orsa kommun 

håller man på att ta fram lokala hälsoskyddsföreskrifter för gemensamma vattentäkter, 

vilket miljökontoret bidragit med underlag till.  

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

bland annat på Koppången och Lindänget. Under pågående pandemi har vi märkt att 

våra naturreservat besökts mer så vi har satsat extra på de mest välbesökta. När det 

gäller våra kommunala reservat så har slåtter genomförts som planerat på både 

Knutareinars äng och Alderängarna. På Alderängarna har vi även röjt sly och påbörjat 

planeringen av en ny parkering. Vi har bedrivit tillsyn riktad mot skoteråkning i 

reservaten.  

Kalkningsverksamheten har genomförts enligt plan.  

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

om solceller, värmepumpar och elbilar kunnat genomföras digitalt. Vi har även arbetat 

med löpande rådgivning till privatpersoner, föreningar och företag. 2021 och 2022 års 

inriktning på insatsprojektet är resurseffektiva byggnader. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-01-13 

Rapport årsredovisning 2022-01-14 

Nyckeltal 2022-01-10 

Uppföljning internkontrollplan 2022-01-10 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att godkänna årsredovisningen för 2021. 

Miljökontoret föreslår nämnden att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 

för 2021. 

Sändlista 
- 

 

   



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2022-02-02 

6(13) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 2 Dnr: 2020-2062 

 

Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid fd Ströms 
Sågverk, BRF Siljanstrand 2 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förelägga BRF Siljanstrand 2, C/O B-M Ståhlkloo, 

Stenuddsvägen 11 C, 792 34 Mora, org.nr: 769617-6754 i egenskap av fastighetsägare 

till Stranden 6:4, att skriftligen underrätta Miljökontoret om grävning, schaktning eller 

andra åtgärder vidtas som kan påverka aktuell förorening inom de aktuella 

fastigheterna. Underrättelsen ska ske i god tid innan åtgärden vidtas.  

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

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i 

fastighetsregistret enligt 26 kap 15 § miljöbalken.  

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun har under 2018-2021 sanerat delar av fastigheterna Stranden 2:3, 

Stranden 4:5, Stranden 6:1, Stranden 6:4, Stranden 7:1 och Stranden 7:2, i olika 

etapper och har nu lämnat in Slutrapport efterbehandlingsåtgärder av Ströms fd. 

Sågverk etapp 3.  

Ströms sågverk var verksamt från slutet av 1800 talet till slutet av 1970 talet. Bolaget 

gick i konkurs år 1983 och enligt ansvarsutredningen från 2014-10-10 är Mora 

kommun delvis ansvariga för att bekosta åtgärder pga exploatering av området. 

Resterande del av kostnaden för saneringsåtgärder har finansierats genom bidrag från 

Naturvårdsverket.  

Omfattningen av saneringen beslutades av kommunfullmäktige (2014-06-23) och 

genomfördes så långt det var tekniskt möjligt. Under och i direkt närhet till de 

befintliga husen, under asfalterade vägar och i strandlinjen finns det föroreningar kvar. 

På de platser där föroreningar lämnats kvar har de avgränsats med dukar, för att 

tydliggöra vid ev åtgärder längre fram.  

Se bifogad situationsplan för lokalisering av kvarvarande föroreningar. 

Motivering 
Miljönämnden gör bedömningen att åtgärden har genomförts så långt det var tekniskt 

möjligt och är miljömässigt godtagbar. För att säkra att föroreningar inte sprids från de 

områden som inte är sanerade ska kontakt med miljökontoret tas i god tid innan några 

markarbeten startar.  

Detta beslut kommer att sändas till Lantmäteriet för inskrivning i fastighetsregistrets 

inskrivningsdel. Det innebär att beslutet även kommer att gälla mot eventuell ny ägare 

av fastigheten.  
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I 2 kap 3 § miljöbalken anges bl.a. att den som bedriver en verksamhet ska utföra 

skyddsåtgärder och vidta försiktighetsmått för att hindra olägenhet för människors 

hälsa eller miljön.  

Av 26 kap 9 § miljöbalken framgår att tillsynsmyndigheten får meddela de 

förelägganden eller förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken ska 

efterlevas.  

Av 26 kap 15 § miljöbalken framgår att tillsynsmyndigheten får sända ett föreläggande 

eller förbud till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets 

inskrivningsdel.  

Av 26 kap 21 § framgår att tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar en åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för 

tillsynen. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-01-20 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att förelägga BRF Siljanstrand 2, C/O B-M 

Ståhlkloo, Stenuddsvägen 11 C, 792 34 Mora, org.nr: 769617-6754 i egenskap av 

fastighetsägare till Stranden 6:4, att skriftligen underrätta Miljökontoret om grävning, 

schaktning eller andra åtgärder vidtas som kan påverka aktuell förorening inom de 

aktuella fastigheterna. Underrättelsen ska ske i god tid innan åtgärden vidtas.  

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

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i 

fastighetsregistret enligt 26 kap 15 § miljöbalken.  

Bilaga 
Situationsplan 

Sändlista 
BRF Siljansstrand 2 
Mora kommun 
Bostadsrättsföreningen Siljanslunden 
Lantmäteriet 
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§ 3 Dnr:2020-2062 

 

Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid fd Ströms 
Sågverk, Bostadsrättsföreningen Siljanslunden 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förelägga Bostadsrättsföreningen Siljanslunden, C/O 

Österling Bygg Ab Box 109, 776 22 Hedemora, org.nr: 769638-3673 i egenskap av 

fastighetsägare till Stranden 6:1 att skriftligen underrätta Miljökontoret om grävning, 

schaktning eller andra åtgärder vidtas som kan påverka aktuell förorening inom de 

aktuella fastigheterna. Underrättelsen ska ske i god tid innan åtgärden vidtas.  

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap 3 §, 26 kap 9, och 21§§. 

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i 

fastighetsregistret enligt 26 kap 15 § miljöbalken.  

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun har under 2018-2021 sanerat delar av fastigheterna Stranden 2:3, 

Stranden 4:5, Stranden 6:1, Stranden 6:4, Stranden 7:1 och Stranden 7:2, i olika 

etapper och har nu lämnat in Slutrapport efterbehandlingsåtgärder av Ströms fd. 

Sågverk etapp 3.  

Ströms sågverk var verksamt från slutet av 1800 talet till slutet av 1970 talet. Bolaget 

gick i konkurs år 1983 och enligt ansvarsutredningen från 2014-10-10 är Mora 

kommun delvis ansvariga för att bekosta åtgärder pga exploatering av området. 

Resterande del av kostnaden för saneringsåtgärder har finansierats genom bidrag från 

Naturvårdsverket.  

Omfattningen av saneringen beslutades av kommunfullmäktige (2014-06-23) och 

genomfördes så långt det var tekniskt möjligt. Under och i direkt närhet till de 

befintliga husen, under asfalterade vägar och i strandlinjen finns det föroreningar kvar. 

På de platser där föroreningar lämnats kvar har de avgränsats med dukar, för att 

tydliggöra vid eventuella åtgärder längre fram.  

Se bifogad situationsplan för lokalisering av kvarvarande föroreningar. 

Motivering 
Miljönämnden gör bedömningen att åtgärden har genomförts så långt det var tekniskt 

möjligt och är miljömässigt godtagbar. För att säkra att föroreningar inte sprids från de 

områden som inte är sanerade ska kontakt med miljökontoret tas i 

god tid innan några markarbeten startar. 

Detta beslut kommer att sändas till Lantmäteriet för inskrivning i fastighetsregistrets 

inskrivningsdel. Det innebär att beslutet även kommer att gälla mot eventuell ny ägare 

av fastigheten. 
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I 2 kap 3 § miljöbalken anges bl.a. att den som bedriver en verksamhet ska utföra 

skyddsåtgärder och vidta försiktighetsmått för att hindra olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. 

Av 26 kap 9 § miljöbalken framgår att tillsynsmyndigheten får meddela de 

förelägganden eller förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken ska 

efterlevas. 

Av 26 kap 15 § miljöbalken framgår att tillsynsmyndigheten får sända ett föreläggande 

eller förbud till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets 

inskrivningsdel. 

Av 26 kap 21 § framgår att tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar en åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för 

tillsynen. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-01-20 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att förelägga Bostadsrättsföreningen 

Siljanslunden, C/O Österling Bygg Ab Box 109, 776 22 Hedemora, org.nr: 769638-3673 

i egenskap av fastighetsägare till Stranden 6:1 att skriftligen underrätta Miljökontoret 

om grävning, schaktning eller andra åtgärder vidtas som kan påverka aktuell 

förorening inom de aktuella fastigheterna. Underrättelsen ska ske i god tid innan 

åtgärden vidtas.  

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap 3 §, 26 kap 9, och 21§§. 

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i 

fastighetsregistret enligt 26 kap 15 § miljöbalken.  

Bilaga 
Situationsplan 

Sändlista 
Bostadsrättsföreningen Siljanslunden  
Mora kommun 
BRF Siljanstrand 2 
Lantmäteriet 
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§ 4 Dnr: 2020-2062 

 

Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid fd Ströms 
Sågverk, Mora kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förelägga Mora kommun, 792 80 Mora, org.nr: 212000-

2213 i egenskap av fastighetsägare till Stranden 2:3, Stranden 7:1 och Stranden 7:2 att 

skriftligen underrätta Miljökontoret om grävning, schaktning eller andra åtgärder 

vidtas som kan påverka aktuell förorening inom de aktuella fastigheterna. 

Underrättelsen ska ske i god tid innan åtgärden vidtas.  

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

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i 

fastighetsregistret enligt 26 kap 15 § miljöbalken. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun har under 2018-2021 sanerat delar av fastigheterna Stranden 2:3, 

Stranden 4:5, Stranden 6:1, Stranden 6:4, Stranden 7:1 och Stranden 7:2, i olika 

etapper och har nu lämnat in Slutrapport efterbehandlingsåtgärder av Ströms fd. 

Sågverk etapp 3. 

Ströms sågverk var verksamt från slutet av 1800 talet till slutet av 1970 talet. Bolaget 

gick i konkurs år 1983 och enligt ansvarsutredningen från 2014-10-10 är Mora 

kommun delvis ansvariga för att bekosta åtgärder pga exploatering av området. 

Resterande del av kostnaden för saneringsåtgärder har finansierats genom bidrag från 

Naturvårdsverket.  

Omfattningen av saneringen beslutades av kommunfullmäktige (2014-06-23) och 

genomfördes så långt det var tekniskt möjligt. Under och i direkt närhet till de 

befintliga husen, under asfalterade vägar och i strandlinjen finns det föroreningar kvar. 

På de platser där föroreningar lämnats kvar har de avgränsats med dukar, för att 

tydliggöra vid ev åtgärder längre fram. 

Se bifogad situationsplan för lokalisering av kvarvarande föroreningar.  

Motivering 
Miljönämnden gör bedömningen att åtgärden har genomförts så långt det var tekniskt 

möjligt och är miljömässigt godtagbar. För att säkra att föroreningar inte sprids från de 

områden som inte är sanerade ska kontakt med miljökontoret tas i god tid innan några 

markarbeten startar. 

Detta beslut kommer att sändas till Lantmäteriet för inskrivning i fastighetsregistrets 

inskrivningsdel. Det innebär att beslutet även kommer att gälla mot eventuell ny ägare 

av fastigheten. 
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I 2 kap 3 § miljöbalken anges bl.a. att den som bedriver en verksamhet ska utföra 

skyddsåtgärder och vidta försiktighetsmått för att hindra olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. 

Av 26 kap 9 § miljöbalken framgår att tillsynsmyndigheten får meddela de 

förelägganden eller förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken ska 

efterlevas.  

Av 26 kap 15 § miljöbalken framgår att tillsynsmyndigheten får sända ett föreläggande 

eller förbud till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets 

inskrivningsdel.  

Av 26 kap 21 § framgår att tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar en åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för 

tillsynen.  

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-01-20 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att förelägga Mora kommun, 792 80 Mora, 

org.nr: 212000-2213 i egenskap av fastighetsägare till Stranden 2:3, Stranden 7:1 och 

Stranden 7:2 att skriftligen underrätta Miljökontoret om grävning, schaktning eller 

andra åtgärder vidtas som kan påverka aktuell förorening inom de aktuella 

fastigheterna. Underrättelsen ska ske i god tid innan åtgärden vidtas.  

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

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i 

fastighetsregistret enligt 26 kap 15 § miljöbalken. 

Bilaga 
Situationsplan 

Sändlista 
Mora kommun 
BRF Siljanstrand 2 
Bostadsrättsföreningen Siljanslunden 
Lantmäteriet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 5 

 

 

Informationsärenden  

1.   Information om tillsynen av trängsel på 

serveringsställen. 

  

2. Information inför beslut om ny 

livsmedelstaxa. 

   

3. Förvaltningschef Lena Bergman informerar 

om arbetet med sammanslagningen av 

miljö- och byggnadsnämnderna. 

  

4. Presentation av nya medarbetare.     
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 6  

 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut tagna under perioden 2021-11-30 till och med 2022-01-19 redovisas. 

 

 

  


