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§ 15 Dnr:2020-7-M01 

 

Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att  

 ska betala en miljösanktionsavgift på 5000 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 3 § miljöbalken (1998:808) och 9 kapitlet 17 § 

i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret tog den 12 november 2019 emot en årsrapport avseende periodisk 

läcksökning av köldmedieutrustning hos Mythos restaurang, Moragatan 10, Mora. 

Enligt rapporten har 

 utfört läckagekontrollen. 

Incert AB ansvarar för certifiering av företag/personer som utför arbeten på 

kylutrustningar. Vid kontakt med Incert AB samt vid sökningar i deras register 

framgick att både  vid tillfället för läckagekontrollerna 

(2019-08-09) var certifierade i kategori fem (V). Kategori V medger inte behörighet för 

arbete med stationär kyla vilket är fallet på Mythos restaurang. Kategori V gäller för 

ingrepp i luftkonditioneringsanläggningar i fordon. 

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades till  den 8 

januari 2020 för yttrande. Den 31 januari hör Broberg av sig och berättar att han har 

varit behörig tidigare men att vid de aktuella kontrollerna hade han inget giltigt 

certifikat. Han är införstådd i miljösanktionsavgiften och har inte för avsikt att bestrida 

den.  

Motivering 
Enligt 30 kapitlet miljöbalken (1998:808) samt 9 kapitlet 17 § i förordningen 

(2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas med 5000 kr för 

en överträdelse av 10, 11 och 16 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

genom att inte uppfylla föreskrivna krav för läckagekontroll.  

Enligt 16 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska personal som utför 

en läckagekontroll enligt 10 eller 11 § på kyl-, luftkonditionerings- eller 

värmepumpsutrustning ha ett personalcertifikat enligt artiklarna 3 och 4 i 

genomförandeförordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning. 

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 

anges i artikel 3 och 4 att personer som utför vissa arbetsuppgifter på kylutrustning 

måste ha ett särskilt certifikat. 
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(forts. § 15) 

Miljösanktionsavgift ska enligt 30 kapitlet miljöbalken (1998:808) betalas oavsett om 

överträdelsen har skett av oaktsamhet eller med uppsåt. Avgift ska dock inte debiteras 

om det är oskäligt med anledning av till exempel sjukdom som har medfört att den 

avgiftsskyldige inte förmått göra det som krävs. 

Information om miljösanktionsavgift 
Avgiften ska betalas inom 30 dagar från att ni har delgetts detta beslut och enligt 

särskild betalningsuppmaning från Kammarkollegiet. 

Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som en dom som har vunnit laga 

kraft (se 30 kap. 5 § andra stycket miljöbalken). Detta innebär att avgiften tas ut även 

om beslutet överklagas. Om beslutet därefter upphävs återbetalas det inbetalda 

beloppet med ränta. Se bifogad information från Kammarkollegiet. 

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut kommer 

miljösanktionsavgiften dubblas. 

Bilaga 
Information om betalning av miljösanktionsavgift 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Susanne Brus 2020-02-04 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att  

 ska betala en miljösanktionsavgift på 5000 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 3 § miljöbalken (1998:808) och 9 kapitlet 17 § 

i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sändlista 
  

Kammarkollegiet 
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§ 16 Dnr:2019-1608-L03 

 

Upphäva tidigare beslut om förläggande med vite, 
Moraparken, Stranden 44:16, Mora kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att upphäva beslut Föreläggande med löpande vite, daterat den 

2019-12-06.  

Beslutet är fattat med stöd av 37 § Förvaltningslag (2017:900). 

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2019 noterades vid flera tillfällen att verksamheten saknade övervakning 

av de nedkylningsprocessen 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 nedkylningsprocessen på 

restaurangen Moraparken. 

Under december 2019 gjordes flera uppföljande kontroller och vid två av dessa kunde 

inte verksamheten visa upp att maten hade kylts ned på ett säkert sätt. Nämnden har 

för dessa två tillfällen ansökt om utdömande av vite hos förvaltningsrätten. 

Förvaltningsrätten har ännu inte handlagt ärendet. 

Under januari 2020 noterade miljökontoret vid två kontrolltillfällen efter varandra att 

verksamheten har funnit ett arbetssätt för att hantera att nedkylningen av mat sker 

säkert. 

Motivering 
Verksamheten har under två kontrolltillfällen efter varandra kunnat visa på att deras 

arbete gällande nedkylning och journalföring därav har 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, Sara Hodler 2020-02-25 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att upphäva beslut Föreläggande med löpande 

vite, daterat den 2019-12-06.  

Beslutet är fattat med stöd av 37 § Förvaltningslag (2017:900). 

Sändlista 
Moraparken 
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§ 17 Dnr:2019-1833-L02 

 

Sanktionsavgift, Hotell strandvillan, Hästen 12, Orsa 
kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att Hotell Strandvillan i Orsa AB, org.nr. 16559203-0851 ska 

betala sanktionsavgift på 7500 kr.  

Beslutet är fattat med stöd av 30 a § livsmedelslagen (SFS 2006:804) samt 39 b-e §§ 

livsmedelsförordningen (SFS 2006:813).  

Sammanfattning av ärendet 
Miljönämnden fick den 28 november 2019 kännedom om att Hotell Strandvillan i Orsa 

AB, org.nr. 559203-0851, bedriver livsmedelsverksamhet på fastigheten Hästen 12. 

Hotell Strandvillan i Orsa AB var då inte registrerade hos miljökontoret.  

Den 28 november 2019 tog miljökontoret kontakt med Carola Carlsson. Carola 

meddelade att hon nu drev verksamheten på Hotell Strandvillan och att ägarbytet hade 

skett i maj 2019. Miljökontoret informerade då verksamheten om att det är olagligt att 

bedriva livsmedelsverksamhet utan att först ha registrerat verksamheten hos 

miljönämnden. En anmälan om registrering inkom till miljönämnden den 3 december 

och den 5 december inkom kompletteringar till anmälan. I anmälan meddelades att 

verksamheten startade 9 maj 2019. Den 10 december 2019 registrerades verksamheten 

hos miljökontoret.  

Den 28 november 2019 tog miljökontoret även kontakt med den föregående ägaren och 

de bekräftade att verksamheten hade upphört under maj månad och att en ny ägare har 

tagit över. 

Motivering 
Livsmedelsföretagare som ska påbörja en verksamhet är skyldiga att underrätta sin 

kontrollmyndighet om detta så att aktuell anläggning kan registreras. Anmälan ska 

lämnas skriftlig. Detta framgår av 11 § LIVSFS 2005:20 om livsmedelshygien.  

Verksamheten får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in 

till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten registrerar anläggningen innan 

dessa två veckor gått, får verksamheten dock påbörjas i och med registreringen. Detta 

står i 13 § LIVSFS 2005:20 om livsmedelshygien.  

Enligt 30 a § livsmedelslagen samt 39 c-e §§ livsmedelsförordningen ska en 

sanktionsavgift betalas av den som påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig 

utan att någon anmälan om registrering har gjorts.  

Vid beslut om sanktionsavgift ska den behöriga myndigheten inte ta hänsyn till varför 

överträdelsen skedde eller om överträdelsen är att se som mindre allvarlig eller ringa. 

Det räcker med att myndigheten konstaterar att bristande efterlevnad faktiskt skett.  
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(forts. § 17) 

I fall då kontrollmyndigheten inte underrättas om att en ny fysisk eller juridisk person 

tagit över en verksamhet ska sanktionsavgiften bestämmas till en halv procent av 

årsomsättningen. Avgiften får dock som lägst bestämmas till 2 500 kr och som högst 

till 40 000 kr oavsett årsomsättningen.  

Under 2019 hade verksamheten en omsättning på 1 000 000 kr. Enligt 39 b § 

livsmedelsförordningen får årsomsättningen uppskattas om överträdelsen har skett 

under näringsidkarens första verksamhetsår. Då verksamheten bedrevs i åtta månader 

under 2019 uppskattas årsomsättningen till 1 500 000 kr. Miljönämnden beslutar 

därför att verksamheten ska betala en sanktionsavgift på 7500 kr.  

Information om sanktionsavgift 
Sanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet efter särskild uppmaning. 

Kammarkollegiet kommer att skicka ut information om hur och när betalning ska ske. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Sara Hodler 2020-02-25 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Hotell Strandvillan i Orsa AB, org.nr. 

16559203-0851 ska betala sanktionsavgift på 7500 kr.  

Beslutet är fattat med stöd av 30 a § livsmedelslagen (SFS 2006:804) samt 39 b-e §§ 

livsmedelsförordningen (SFS 2006:813).  

Sändlista 
Hotell Strandvillan 

Kammarkollegiet 
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§ 18 Dnr:2020-230-A01 

 

Svar på fråga om barnkonventionen, Mora kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta upprättat förslag till svar som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljönämnden har fått en skrivelse från Socialdemokraterna i Mora med anledning av 

interpellation och svar i kommunfullmäktige att barnkonventionen blir lag den 1 

januari 2020. 

Socialdemokraterna har i skrivelsen formulerat tre frågor som man vill ha nämndens 

svar på.  

1. Vad gör nämnden och dess förvaltning för att stärka kunskaperna om 
barnrättsfrågor och barnkonventionen hos personal och beslutsfattare inom 
nämndens verksamhetsområde? 

2. Vad gör nämnden och dess förvaltning för att inom sitt ansvarsområde 
konkretisera målparagraferna i Barnkonventionen till praktisk handling? 

3. Kommer nämnden och dess förvaltning att se över sina riktlinjer och rutiner för 
att anpassa dessa till Barnkonventionens lagregler? 

Miljönämndens svar 
I Mora kommun har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram en ”Handlingsplan 

2019-2022 för att stärka barnets rättigheter i Mora kommun”. Syftet med 

handlingsplanen är att implementera barnrättsarbetet i praktiken på en strategisk nivå 

i kommunen. De insatser som ska genomföras utgår från Sveriges kommuner och 

regioners och Barnombudsmannens rekommendationer. Under 2020 kommer bland 

annat en utbildningsinsats att genomföras och enligt handlingsplanen ska en 

projektledare vara på plats för att samordna kommunens arbete med 

barnkonventionen. Alla nämnder och förvaltningar i Mora kommun kommer att vara 

delaktiga i detta arbete. I Orsa kommun planerar man att genomföra 

utbildningsinsatser i barnkonventionen under 2020. 

Det som kan nämnas är att de lagstiftningar miljönämnden arbetar efter, det vill säga 

miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, syftar till att skydda människors hälsa både 

för nuvarande och kommande generationer. Målet med arbetet inom miljönämndens 

områden är att se till att våra barn har en hälsosam och god miljö samt att deras hälsa 

skyddas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2020-03-03 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta upprättat förslag till svar som sitt eget. 

Sändlista 
Socialdemokraterna i Mora 
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§ 19  

 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut tagna under perioden 2020-01-22 till och med 2020-03-04 

redovisas. 
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§ 20  

 

Informationsärenden  

1.   Ekonomisk uppföljning. 

Nämnden informeras om det ekonomiska läget januari-februari 2020. 

  

2. Utbildningsplan 2020. 

Förvaltningen har tagit fram en plan över utbildningstillfällen för nämnden 

under 2020.  

   

3.  Information om miljöbalkstaxan. 

Sveriges kommuner och regioner närvarar via Skype med information och för att 

svara på frågor.   

4. Information om den skrivelse som skickats till nämnden från 

föreningen VA-i-tiden. 

  

5. Utbildning enskilda avlopp. 

Utbildningspass angående handläggningen av ansökningsärenden inom 

enskilda avlopp. 

  

 

 

 




