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Mora Orsa miljönämnd  

Plats och tid: Kommunsalen, Orsa kommunhus 08.10-9.20 

Beslutande: Per-Erik Wiik (C), Ordförande 
Kerstin Norlin (KD), ersätter Joakim Turesson (M) 
Joep Meens (MP) 
Anneli Eriksson (S) 
Anders Johansson (V) 
Åke Knutz (C), ersätter Billy Ferm (C) 
Margareta Frödin (MOP) 
Anna Riekje Niburg (S) 
 
 

Övriga deltagare: Camilla Björck, miljöchef 
Niklas Sjödin, miljöinspektör, föredragande §35 
Lena Bergman, förvaltningschef, föredragande 
Irene Lilja, miljöinspektör, föredragande §37  
Hanna Rosdal, sekreterare 
 
 

Utses att justera: Margareta Frödin (MOP)  

 

Justeringens 
plats och tid: 

Kommunhuset, Orsa 2022-11-09 

Underskrifter: ______________________________________ 

Hanna Rosdal, Sekreterare 

Paragraf  35-39 

 ______________________________________ 

Per-Erik Wiik, Ordförande 

 

 ______________________________________ 

Justerande, Margareta Frödin               

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Mora Orsa 
Miljönämnd 

Sammanträdesdatum: 2022-11-09 

Överklagningstid: 2022-11-09               2022-11-30 

Anslaget sätts upp: 2022-11-09 Anslaget tas ner: 2022-12-01 

Förvaringsplats för protokollet: Miljökontoret, Orsa 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 
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Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ........................................................................................................ 2 

Yttrande i remiss över ansökan om utvidgad och fortsatt täktverksamhet, Skattungbyn 

51:18 och 24:10, Orsa kommun ........................................................................................ 3 

Indexjustering av timtaxa för miljöbalken inför 2023 ..................................................... 5 

Yttrande över Näringslivsstrategi 2023-2026, Orsa kommun .........................................6 
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§ 35 Dnr: 2021-1763-M 02 

 

Yttrande i remiss över ansökan om utvidgad och fortsatt 
täktverksamhet, Skattungbyn 51:18 och 24:10, Orsa 
kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att tillstyrka utvidgad och fortsatt täktverksamhet på 

fastigheterna Skattungbyn 51:18 och 24:10, Orsa kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Siljan Schakt Entreprenad AB (Bolaget) ansöker om tillstånd till fortsatt och utvidgad 

täkt av morän enligt 9 kap. miljöbalken inom fastigheterna Skattungbyn 51:18 och 

24:10, Orsa kommun. Länsstyrelsen Dalarna har gett Mora Orsa miljönämnd möjlighet 

att yttra sig över den planerade verksamhetens lokalisering, lämplighet och förslag på 

villkor. 

Ur den planerade utvidgade moräntäkten avser Siljan Schakt Entreprenad AB att under 

en period av 20 år producera 100 000 ton ballastmaterial till fyllnadsmaterial och till 

vägbyggen och vägreparationer för allmänna och enskilda skogsbilvägar inom ca 30 km 

transportavstånd från täkten. Vid leverans av stödkantballast kan materialet komma 

att transporteras upp till 10 mil.  

Motivering 
Den av Bolaget inlämnade ansökan innehåller förslag på villkor för den fortsatta 

verksamheten samt en MKB. Mora Orsa miljönämnd har lämnat synpunkter i den 

tidigare kompletteringsremissen och Bolaget har lämnat tillfredsställande svar.  

Inga klagomål på verksamheten har inkommit till miljökontoret under föregående 

tillståndsperiod.  

I Orsa kommuns nu gällande översiktsplan från 2019 beskrivs att de ”grus- och 

bergtäkter som finns i Orsa och dess grannkommuner räcker för att förse hela 

regionen med material under översiktsplanens tidshorisont. Om behovet av material 

skulle öka ska behovet av material täckas genom ett ökat uttag ur befintliga täkter 

eller genom återöppnande av nedlagda täkter”. 

Mora Orsa miljönämnd tillstyrker således fortsatt täktverksamhet på fastigheterna 

Skattungbyn 51:18 och 24:10, Orsa kommun 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-10-17 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår Mora Orsa miljönämnd att tillstyrka utvidgad och fortsatt 

täktverksamhet på fastigheterna Skattungbyn 51:18 och 24:10, Orsa kommun 
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Sändlista 
Länsstyrelsen Dalarna  

 

   



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2022-11-09 

5(9) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 36 Dnr: 2022-1503-A 02 

 

Indexjustering av timtaxa för miljöbalken inför 2023 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att höja timtaxan enligt miljöbalken med 26 kr till 1064 kr, att 

gälla från och med 1 januari 2023. 

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 

2023 innebär det att timtaxan höjs med 2,6 %, vilket motsvarar 26 kr. Höjningen 

kommer att träda i kraft 1 januari 2023.  

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

åstadkomma bättre exakthet. Inför indexjustering 2023 ska alltså PKV för år 2021 

användas, det vill säga 2,6 %. 

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 2022-10-23 

PKV- Prisindex kommunal verksamhet 2022-10-21 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att höja timtaxan enligt miljöbalken med 26 kr 

till 1064 kr, att gälla från och med 1 januari 2023. 

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

antagen av kommunfullmäktige. 

Sändlista 
- 
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§ 37 Dnr: 2022-1493-A 01 

 

Yttrande över Näringslivsstrategi 2023-2026, Orsa kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande över Näringslivsstrategi 2019–

2023 för Orsa kommun 

1. aktiviteter som planeras att genomföras behöver synkroniseras med Mora 

kommun så långt som möjligt då förvaltningen lyder under en gemensam 

nämnd för båda kommunerna efter årsskiftet.  

 

2. arbetet bör präglas av en hög grad av dialog och samverkan. Att vika tid för 

samtal, samordning och dialog både internt och externt mellan företagare, 

politiker, tjänstepersoner om olika frågor som berör företagande och som 

bidrar till ett utvecklat och positivt företagsklimat särskilt kopplat till 

myndighetsutövning. Bra att bygga vidare på de forum som redan existerar 

och fungerar bra tex. Forum Orsa. Förvaltningslagen är subsidiär till en 

annan lag och förordning, vilket innebär att den inte gäller över annan 

speciallagstiftning. 

 

3. nämnden har inget i övrigt att erinra utan ställer sig bakom strategin men vill 

samtidigt lämna önskemål om att uppföljning av strategin vävs samman med 

uppföljning av övriga mål och handlingsplaner.  

Sammanfattning av ärendet 
Mora Orsa miljönämnd har fått Orsa kommuns Näringslivsstrategi 2023–2026 för 

yttrande 

Syftet med strategin är att tydliggöra Orsa kommuns prioriteringar 2023–2026 för att 

kommunen, tillsammans med andra, ska möjliggöra en näringslivsutveckling baserad 

på samarbete och dialog. 

Orsa kommuns ”Bostadsförsörjningsplan 2021–2030” ligger till grund till arbetet med 

bostadsförsörjningen. Förenklingen av rutiner kring myndighetsutövning och 

förbättring av bemötande bygger bland annat på Förvaltningslagen (2017:900) 5–9 §§. 

Arbetet med besöksnäringen bygger på Visit Dalarnas ”Strategi 2030” som är grunden 

till en handlingsplan för Orsa. Handlingsplanen, inklusive aktiviteter, är framtagen av 

Orsa kommun, Visit Dalarna, Visit Orsa, Grönklittsgruppen, Orsa Besparingsskog och 

Länsstyrelsen i Dalarna som jobbar i en gemensam besöksnäringsgrupp. 

Digitaliseringsarbetet och utvecklingen av e-tjänster bygger på Orsa kommuns 

”Riktlinjer för digitalisering”. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-11-03 

Remiss näringslivsstrategi 2022-10-19 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att lämna följande yttrande över 

Näringslivsstrategi 2019–2023 för Orsa kommun 

1. aktiviteter som planeras att genomföras behöver synkroniseras med Mora 

kommun så långt som möjligt då förvaltningen lyder under en gemensam 

nämnd för båda kommunerna efter årsskiftet.  

 

2. arbetet bör präglas av en hög grad av dialog och samverkan. Att vika tid för 

samtal, samordning och dialog både internt och externt mellan företagare, 

politiker, tjänstepersoner om olika frågor som berör företagande och som 

bidrar till ett utvecklat och positivt företagsklimat särskilt kopplat till 

myndighetsutövning. Bra att bygga vidare på de forum som redan existerar 

och fungerar bra tex. Forum Orsa. 

 

3. nämnden har inget i övrigt att erinra utan ställer sig bakom strategin men vill 

samtidigt lämna önskemål om att uppföljning av strategin vävs samman med 

uppföljning av övriga mål och handlingsplaner.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen Orsa  
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§ 38  

 

Informationsärenden  

1.   Aktuellt från förvaltningen.   

2. Förslag ny organisation. 

Förvaltningschef informerar om hur 

förvaltningens nya organisation kommer att 

se ut från och med 1 januari 2023. 

   

3. Ekonomisk uppföljning.  

Miljöchef informerar om att nämnden 

redovisar ett överskott som beror på lägre 

lönekostnader än budgeterat.   
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§ 39  

 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut tagna under perioden 2022-09-26 till och med 2022-10-31 

redovisas. 

 

 

  


