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Mora Orsa miljönämnd 
Plats och tid: Kommunsalen, Orsa kommunhus 08.10-9.30 

Beslutande: Per-Erik Wiik (C), Ordförande 
Joakim Turesson (M), Vice ordförande 
Joep Meens (MP) 
Anneli Eriksson (S) 
Anders Johansson (V) 
Åke Knutz (C), ersättare för Billy Ferm (C) 
Anders Calder (C) 
Margareta Frödin (MOP) 
 
 

Övriga deltagare: Camilla Björck, miljöchef 
Hanna Rosdal, sekreterare 
Annica Edström, miljöinspektör/tillsynssamordnare  
Mia Bergman, miljöinspektör §§ 30-31 
Matilda Jonsson, miljöinspektör §§ 30-31 
Tobias Nilsson, miljöinspektör §§ 30-31 
 
 

Utses att justera: Annelie Eriksson (S) 

 

Justeringens 
plats och tid: 

Miljökontoret, Orsa 

Underskrifter: ______________________________________ 

Hanna Rosdal, Sekreterare 

Paragraf  30-34 

 ______________________________________ 

Per-Erik Wiik, Ordförande 

 

 ______________________________________ 

Anneli Eriksson, Justerande               

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Mora Orsa 
Miljönämnd 

Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Överklagningstid:  

Anslaget sätts upp:  Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats för protokollet: Miljökontoret, Orsa 

 

____________________________ 
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____________________________ 
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§ 30 Dnr: 2022-1329-M 07 

 

Tillsyn av enskilda avlopp i Mora kommun 2017–2027, 
revidering perioden 2023–2026 
Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta föreslagen revidering gällande prioriteringsordning för 
tillsyn av enskilda avlopp i Mora kommun 2023–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
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. Undermåliga anläggningar utgör 
en uppenbar risk för smittspridning och övergödning av sjöar och vattendrag. 

I Mora kommun finns ca 1500 enskilda avlopp med wc anslutet. Många av dem bedöms 
ha ett stort tillsynsbehov och därför ska miljökontoret enligt Mora kommuns VA-plan 
ta fram en tillsynsplan och genomföra tillsyn av dessa. 

Miljönämnden beslutade 2016 att anta en tillsynsplan för enskilda avlopp i Mora 
kommun 2017-2027. Vilka geografiska områden som ska prioriteras bestäms för tre år i 
taget. Tidigare har beslut fattats gällande perioderna 2017-2019, 2020-2022 och 2023-
2025. 

Med anledning av att inkomna avloppsrelaterade ärende har ökat drastiskt det senaste 
året och personalresurserna har minskat behöver en revidering göras av tillsynstakten 
under perioden 2023-2025. År 2024 bör inga nya tillsynsärenden startas upp utan 
avloppstillsynen bör i stället inriktas på uppföljning av redan genomförd tillsyn samt 
handläggning av tillståndsansökningar gällande nya avloppsanläggningar. Tillsynen i 
Oxberg skjuts upp till 2025 och den i Kräggtjärn/Lerviken till 2026. 

Motivering 
Syftet med den planerade tillsynen av enskilda avloppsanläggningar är att skydda 
människors hälsa och miljön samt följa upp efterlevnaden av 9 kap. 7 § miljöbalken. 
För att detta fortsättningsvis ska kunna ske hållbart, effektivt och kvalitetssäkert 
föreslår miljökontoret att Mora Orsa miljönämnd antar den reviderade 
prioriteringsordningen (se bilaga 1) för tillsyn av enskilda avlopp i Mora kommun 
under åren 2023–2026. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-09-14 
Reviderad prioriteringsordning enskilda avlopp 2023-2026, 2022-09-14 
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Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår att nämnden antar föreslagen revidering gällande 
prioriteringsordning för tillsyn av enskilda avlopp i Mora kommun 2023–2026. 

Sändlista 
- 
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§ 31 Dnr: 2022-1331-M 07 

 

Tillsyn av enskilda avlopp i Orsa kommun 2018–2027, 
revidering perioden 2022–2024 
Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta föreslagen revidering gällande prioriteringsordning för 
tillsyn av enskilda avlopp i Orsa kommun 2022–2024. 

Sammanfattning av ärendet 
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. Undermåliga anläggningar utgör 
en uppenbar risk för smittspridning och övergödning av sjöar och vattendrag. 

I Orsa kommun finns ca 1300 enskilda avlopp med wc anslutet. Många av dem bedöms 
ha ett stort tillsynsbehov och därför ska miljökontoret enligt Orsa kommuns VA-plan ta 
fram en tillsynsplan och genomföra tillsyn av dessa. 

Miljönämnden beslutade 2017 att anta en tillsynsplan för enskilda avlopp i Orsa 
kommun 2018-2027. Vilka geografiska områden som ska prioriteras bestäms för tre år 
i taget. Tidigare har beslut fattats gällande perioderna 2018-2020 och 2021-2023. 

Med anledning av att inkomna avloppsrelaterade ärende har ökat drastiskt det senaste 
året och personalresurserna har minskat behöver en revidering göras av tillsynstakten 
under perioden 2022-2024. 2022 års tillsyn i Orsbleck bör flyttas till våren 2023 och 
tillsynen i Åberga och Mickelvål skjutas fram till 2024. 

Motivering 
Syftet med den planerade tillsynen av enskilda avloppsanläggningar är att skydda 
människors hälsa och miljön samt följa upp efterlevnaden av 9 kap. 7 § miljöbalken. 
För att detta fortsättningsvis ska kunna ske hållbart, effektivt och kvalitetssäkert 
föreslår miljökontoret att Mora Orsa miljönämnd antar den reviderade 
prioriteringsordningen (se bilaga 1) för tillsyn av enskilda avlopp i Orsa kommun under 
åren 2022–2024. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-09-14 
Reviderad prioriteringsordning enskilda avlopp 2022-2024 
 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår att nämnden antar föreslagen revidering gällande 
prioriteringsordning för tillsyn av enskilda avlopp i Orsa kommun 2022–2024. 

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

 

Delårsuppföljning januari – augusti 2022  
Beslut 
Miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av nämndmål, ekonomi och 
tillsyns-, kontrollplan för perioden januari till och med augusti 2022. 

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

Nämndmål 
 
Senast år 2022 ska vi ha hållbara handläggningsprocesser och ha ökat effektiviteten 
genom att minst 4 digitaliserade processer införts  

Vi bedömer att målet kommer att uppnås innan 2022 års utgång. Vi har en e-tjänst för 
anmälan om värmepump, vi har satt i gång arbetet med tillsynsmodulen och under 
hösten kommer det finnas en e-tjänst för att anmäla förbränningsanläggningar. Vi 
arbetar kontinuerligt med ärendehanteringssystemet Ecos för att få till effektiva och 
rättssäkra handläggningsprocesser. 

Senast år 2022 ska NKI enligt insiktsmätning för miljö- och hälsoskydd och livsmedel 
vara minst 75.  

Mätningen är gjord i Orsa under 2021. NKI för företag i Orsa är 80 för livsmedel och 
saknas för miljö- och hälsa (på grund av för få svar). Resultaten för år 2022 redovisas 
under våren 2023. 

Ekonomi 
 
Vi redovisar ett positivt resultat för perioden för Mora och Orsa, prognosen för hala 
året ser ut att bli ca + 800 tkr. Resultatet beror på att vi har mycket lägre lönekostnader 
än budgeterat. Detta beror på att vi har haft tjänstledigheter och sjukfrånvaro under 
perioden. 

Tillsyns- och kontrollplan 
 
Samhällsplanering 
Vi har hanterat ca 140 ärenden kring bygglovsremisser och strandskyddsremisser fram 
till och med augusti, vilket är betydligt färre än förra året. Vi håller på att ta fram nya 
rutiner tillsammans med bygglovsenheten för att hantera bygglov och 
strandskyddsärenden framöver. Miljökontoret har även blivit mer delaktiga i 
planarbetet efter att miljö- och byggnadsförvaltningen bildats. Orsa kommun har tagit 
fram lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda enskilda gemensamma vattentäkter, 
miljökontoret har deltagit i arbetet med detta. 
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Livsmedel 
51 % av den planerade livsmedelskontrollen är genomförd. Vi har arbetat vidare med 
de operativa målen och har påbörjat/genomfört projekt inom bland annat allergener, 
ingrediensförteckningar, märkning, spårbarhet kött och ägg samt skötsel och underhåll 
av reservoarer. Under perioden har det kommit in betydligt fler ärenden än tidigare år, 
det handlar om registreringar, ändringar och anmälningar om att verksamheter 
upphört. En ny taxa för livsmedelskontroll är framtagen och är beslutat i Mora 
kommun, i Orsa kommun tas beslutet om ny taxa under hösten. Den nya taxan innebär 
att efterhandsdebitering kommer att införas för alla nyregistrerade verksamheter 
under 2023 och för samtliga verksamheter 2024. 

Miljöskydd 
Vi har hittills genomfört 26 % av tillsynen av A- och B-verksamheter samt 49 % av C-
verksamheterna. När det gäller granskning av miljörapporter följer vi planen. Vi 
fortsätter att arbeta med förorenad mark och har ett flertal komplicerade ärenden 
pågående. På grund av att vi inte har full bemanning inom miljöskyddet kommer all 
planerad tillsyn troligtvis inte att kunna genomföras, i dagsläget saknas ca 1 tjänst. 
Tillsynen av enskilda avlopp följer planen i Mora men på grund av att vi saknar 
personal så kommer en del av höstens tillsyn i Orsa att flyttas till 2023. En ny reviderad 
tillsynsplan för enskilda avlopp behöver antas av nämnden. Vi har fortsatt ett högt 
tryck på avloppsansökningarna även under 2022. 

Hälsoskydd 
Inom hälsoskyddet har vi genomfört 33 % av tillsynen. Tillsynen av förskolor och 
skolor kommer ske under hösten, men det finns en risk att vi inte kommer att hinna 
med all planerad tillsyn av band annat stickande och skärande verksamheter (fotvård, 
tatuerare). Projektet om radon i flerfamiljshus fortsätter även under 2022 och 
badvattenprovtagningen har gjorts under sommaren utan några avvikelser. Vi deltar 
även i projektgruppen för ett klagomålsprojekt med Mitt Miljösamverkan. 

Naturvård 
Naturvårdsteamet arbetar med att förbättra tillgängligheten till Alderängarnas 
naturreservat. Vi arbetar med att ta fram nya reservatsskyltar och planerar för att 
anlägga en ny parkering.  

Under året har arbete lagts på nya leder, ledmarkeringar och skyltning i reservaten 
samt slåtter och annan skötsel. Vi har även bedrivit tillsyn riktad mot skoteråkning i 
reservaten. Vi har deltagit i en informationskampanj med Naturvårdsverket för att 
sprida information om invasiva arter. Arbetet med LONA- och LOVA-projekt pågår och 
vi lägger mycket tid på att administrera projektansökningar.  

När det gäller kalkningsverksamheten så har det varit låga vattenflöden, vilket innebär 
att åtgången på kalk är liten. I övrigt pågår kalkningen enligt plan. 

Energi- och klimatrådgivning 
Inom energi- och klimatrådgivningen har vi ordnat föredrag och studiecirklar om 
elbilar och solceller samt deltagit i mässor. Intresset för solceller har ökat markant i 
kommunerna och deltagandet på våra informationsinsatser har varit hög. Med 
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anledning av stigande elpriser så har rådgivningen till privatpersoner ökat mycket 
under året, rådgivningen handlar då främst om energieffektivisering och elavtal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-09-14 
Delårsrapport, 2022-09-14 
Resultat januari-augusti, 2022-09-09 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att godkänna redovisningen av nämndmål, 
ekonomi och tillsyns-, kontrollplan för perioden januari till och med augusti 2022. 

Sändlista 
- 
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§33  Dnr: 2022-1129-A 02 

 

Nämnd- och bolagsplan 2023 Mora kommun 
Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta upprättat förslag till Nämnd- och bolagsplan för 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till Nämnd- och bolagsplan 
för 2023. Nämndplanen redovisar de mål och mått som kommer att gälla för den 
blivande miljö-och byggnadsnämnden. Ramen för nuvarande miljönämnd för Moras 
del är 5474 tkr och för Orsas del 2137 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-09-19 
Nämnd- och bolagsplan 2023, miljö- och byggnadsnämnd 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta upprättat förslag till Nämnd- och 
bolagsplan för 2023 

Sändlista 
 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

10(10) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 34  

 

Delegationsbeslut 
Delegationsbeslut tagna under perioden 2022-08-23 till och med 2022-09-25 
redovisas. 
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