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§ 42 Dnr:  

 

Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Mora 
Fotklinik 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att Mora fotklinik, orgnr , ska betala 

miljösanktionsavgift på 5000 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 3 § miljöbalken (1998:808) och 7 kapitlet 15 § 

punkt 2 i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sammanfattning av ärendet 
 med verksamheten Mora fotklinik, org.nr. , har i sin 

verksamhet nagellack av märket Divine till försäljning. Nagellacket finns i olika färger 

och vid en föranmäld tillsyn den 28 augusti 2019 gjordes kontroll av märkning på olika 

produkter som såldes, bl.a. två färger av nagellacket. Brister i märkningen noterades på 

nagellacket. Bristerna bestod bl.a. i att produktens funktion Nail polish inte var 

översatt till svenska.  

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades till Mora fotklinik den 16 

september 2019 för yttrande.  har hört av sig och meddelat att hon har varit i 

kontakt med sin leverantör för att försöka rätta till märkningsbristen.  

Motivering 
Enligt 30 kapitlet miljöbalken (1998:808) samt 7 kapitlet 15 § punkt 2 i förordningen 

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

en överträdelse av 4 § förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter genom att 

tillhandahålla slutanvändare på marknaden i Sverige en kosmetisk produkt som saknar 

föreskriven information på svenska. 

Det är ett krav enligt 4 § förordning (2013:413) om kosmetiska produkter att en 

kosmetisk produkts funktion ska vara översatt till svenska om funktionen finns angiven 

på ett annat språk. En distributör är skyldig att innan de tillhandahåller en kosmetisk 

produkt på marknaden kontrollera att märkningen uppfyller de språkkrav som anges i 

artikel 19 punkt 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av 

den 30 november 2009 om kosmetiska produkter. Distributörens skyldig regleras i 

artikel 6 i samma förordning.  

Verksamheten har fått information om reglerna kring märkning i samband med tillsyn 

2016 samt i det bokningsbrev som skickades ut några veckor innan årets tillsyn. 
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(forts. §42) 

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. 

Yrkanden 

Anders Johansson (V) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Bilaga 

Information om betalning av miljösanktionsavgift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Susanne Brus 2019-10-10 

Inspektionsrapport från 2016, dnr:  

Informationsblad från läkemedelsverket 

Utdrag ur vägledning om handläggning av miljösanktionsavgift, från naturvårdsverket 

Utdrag ur tillsynsvägledning om kosmetiska produkter, från läkemedelsverket 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Mora fotklinik, orgnr , ska 

betala miljösanktionsavgift på 5000 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 3 § miljöbalken (1998:808) och 7 kapitlet 15 § 

punkt 2 i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sändlista 
Mora Fotklinik 

Kammarkollegiet 
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§ 43 Dnr: 2019-701-M05 

 

Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Mythos 
Restaurang 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att Dewran 47 HB, orgnr 969784-0305, ska betala 

miljösanktionsavgift på 5000 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 3 § miljöbalken (1998:808) och 9 kapitlet 1 § i 

förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Dewran 47 HB, orgnr 969784-0305, har inte lämnat in rapport för 2018 års 

läckagekontroll av köldmedieaggregat på Mythos restaurang på fastigheten Stranden 

18:4. Miljökontoret har varit i kontakt med verksamhetsutövaren och påmint om 

rapporten men den har ändå inte kommit in. Det får därmed anses att kontroller inte 

har gjorts enligt föreskrivna krav under 2018. 

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades till Dewran 47 HB den 18 

september 2019 för yttrande. Inget yttrande har kommit in till miljönämnden. 

Motivering 
Enligt 30 kapitlet miljöbalken (1998:808) samt 9 kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) 

om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas med 5000 kr för en 

överträdelse av artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

517/2014 om fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav på 

läckagekontroll. 

Miljösanktionsavgift ska 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 
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(forts. §43) 

Delgivning 
Beslutet delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Susanne Brus 2019-10-14 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Dewran 47 HB, orgnr 969784-0305, ska 

betala miljösanktionsavgift på 5000 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 3 § miljöbalken (1998:808) och 9 kapitlet 1 § i 

förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sändlista 
Dewran 47 HB 

Kammarkollegiet 
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§ 44 Dnr: 2019-1339-M01 

 

Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Petterssons 
Alltjänst i Dalarna AB 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att Petterssons Alltjänst i Dalarna AB, orgnr 556804-6113, ska 

betala miljösanktionsavgift på 10 000 kronor. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 3 § miljöbalken (1998:808) och 8 kapitlet 10 § 

i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.  

Sammanfattning av ärendet 
Petterssons Alltjänst i Dalarna AB, orgnr 556804-6113, har den 13 juli 2018 spridit 

bekämpningsmedel utan tillstånd inom ställverksområdet som ligger på fastigheterna 

Kättbo S:3 och Kättbo 20:10.  

Den 28 maj 2018 ansökte Petterssons Alltjänst i Dalarna AB om tillstånd för att få 

sprida bekämpningsmedel på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor. De ytor 

som avsågs i ansökan var 13 ställverk inom Mora och Orsa kommuner. Efter 

genomförd spridning ska sprutjournalerna redovisas till miljökontoret. I redovisningen 

som kom in till miljökontoret den 10 september 2018 fanns utöver de ställverk där 

tillstånd medgivits även ställverket i Kättbo redovisat. Det innebär att 

bekämpningsmedel använts där utan tillstånd. 

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades till Petterssons Alltjänst i 

Dalarna AB den 6 september 2019 för yttrande.  

Vid telefonkontakt med Stig Pettersson, Peterssons Alltjänst i Dalarna AB dem 25 

september 2019, uppger Stig att de har fått kommuniceringen om miljösanktionsavgift. 

Han tycker inte att de ska behöva få någon miljösanktionsavgift eftersom det var 

företaget som själva upptäckte att de gjort fel och därefter uppmärksammat 

tillsynsmyndigheten om det.  

Motivering 
Enligt 30 kapitlet miljöbalken (1998:808) samt 8 kapitlet 10 § i förordningen 

(2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas med  

10 000 kr för en överträdelse av 2 kap. 40 § förordningen (2014:425) om 

bekämpningsmedel genom att använda ett växtskyddsmedel utan tillstånd av den 

kommunala nämnden, Mora Orsa miljönämnd.  

Miljösanktionsavgift ska 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. 
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(forts. §44) 

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 miljösanktionsavgift 

Delgivning 
Beslutet delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Annica Edström 2019-10-14 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Petterssons Alltjänst i Dalarna AB, orgnr 

556804-6113, ska betala miljösanktionsavgift på 10 000 kronor. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 3 § miljöbalken (1998:808) och 8 kapitlet 10 § 

i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.  

Sändlista 
Petterssons Alltjänst i Dalarna AB 

Kammarkollegiet 
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§ 45 Dnr:2019-1594-A04 

 

Sammanträdesplan 2020 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att fastställa sammanträdesplanen för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljökontoret har upprättat förslag till sammanträdesplan inför år 2020. 

Plats och tidpunkt för sammanträdet är, om inget annat anges i kallelsen, onsdagar  

kl 08.10 i Kommunsalen, Orsa kommunhus. 

Beslutsunderlag 
Förslag på sammanträdesplan 2020 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att fastställa sammanträdesplanen för 2020. 

Sändlista 
Orsa kommun 

Mora kommun 
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§ 46 Dnr:2019-1502-B02 

 

Yttrande över detaljplan för Nåjstjärn, Björkvassla 64:1 och 
Bonäs 237:1, Mora kommun, kommunstyrelsens dnr MK KS 
2019/00367 

Beslut 
Miljönämnden har ingen invändning mot upprättad detaljplan för Nåjstjärn. 

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra ca 25 fastigheter för bostadsändamål. Bostäder som 

medges är mindre, friliggande småhus utan el- och VA-installation. Det är viktigt att 

vildmarkskaraktären i området bibehålls och att bebyggelsen anpassas efter de 

markförhållanden som råder på platsen. 

För att ändå ha beredskap inför ev. uppkommande behov av vatten och avlopp har 

stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Nodava och miljökontoret studerat 

lämpliga lösningar för vatten och avlopp i den nya detaljplanen för Nåjstjärn. Den 

samlade bedömningen är att en enskild gemensam lösning, för vatten respektive 

avlopp, är mest lämpad. Riktlinjen är dock att inga vattenburna lösningar ska komma 

till stånd. Detta ställningstagande tar sin utgångspunkt i att det bitvis kan vara 

begränsad framkomlighet för slamtömningsfordon på skogsvägarna upp till Nåjstjärn; 

att en utbyggnad av det kommunala VA-nätet till Nåjstjärn skulle bli alltför kostsam. 

Motivering 
Miljönämnden bedömer att aktuell detaljplan är förenlig med 3, 4 och 5 kap. 

miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Michael Horn 2019-10-21 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att: 

• Mora Orsa miljönämnd har ingen invändning mot upprättad detaljplan för 
Nåjstjärn. 

 

Sändlista 
Byggnadsnämnden Mora 
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§ 47 Dnr:2019-1505-M01 

 

Remiss från Länsstyrelsen i Dalarnas län om ansökan om 
tillstånd till vindkraftpark vid Broboerget och Lannaberget, 
Rättvik och Ovanåker kommuner. 

Länsstyrelsens Dnr 551-6464-2019, 551-6466-2019 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att avge följande yttrande, 

Helhetsupplevelsen av landskapsbilden bedöms inte påverkas negativt. Det bör dock 

uppmärksammas att den hinderbelysning, med blinkande vitt högintensivt ljus, på de 

vindkraftverk som är placerade i parkernas yttre gränser, kan påverka landskapsbilden 

negativt vid gryning, skymning och mörker. Denna hinderbelysning bör av hänsyn till 

riksintresset för Siljansringen, 4kap 2§ MB, begränsas i största möjligaste utsträckning. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
WPD Onshore Broboerget AB och WPD Onshore Lannaberget AB har hos 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarna, ansökt om tillstånd enligt MB 

för uppförande och drift av maximalt 80 resp. 35 vindkraftverk, med en totalhöjd av 

230 meter, på Lannaberget och Broboberget som ligger i Rättviks och Ovanåkers 

kommuner.  

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarna beviljade tillstånd 2016. 

Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen och vidare till Mark- och 

miljööverdomstolen som återförvisade ärendet till Länsstyrelsen i Dalarna. Bolaget har 

inkommit med kompletterande underlag. 

Samråd i ärendet har skett med planchef Håkan Persson och planarkitekt Emelie Drott, 

Kommunstyrelsen Orsa 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Olle Bylander 2019-10-21 

Kartor 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att avge följande yttrande, 

Helhetsupplevelsen av landskapsbilden bedöms inte påverkas negativt. Det bör dock 

uppmärksammas att den hinderbelysning, med blinkande vitt högintensivt ljus, på de 

vindkraftverk som är placerade i parkernas yttre gränser, kan påverka landskapsbilden 

negativt vid gryning, skymning och mörker. Denna hinderbelysning bör av hänsyn till 

riksintresset för Siljansringen, 4kap 2§ MB, begränsas i största möjligaste utsträckning. 

Sändlista 
Länsstyrelsen Dalarna 
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§ 48  

 

Delegationsbeslut 

Miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänsteman enligt 

delegationsordning beslutad av nämnden 2016-12-14 § 58. Dessa beslut ska 

anmälas/redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva 

eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla 

lämnad delegation.  

Delegationslista för perioden 2019-09-19 till och med 2019-10-25 

Diarie-

nummer 

Anläggning 

eller 

Fastighet 

Ärenderubrik Rubrik 

 Ansökan om tillstånd för 

enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut 2019-637 

(Beviljat med villkor) 

 Ansökan om tillstånd för 

enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut 2019-636 

(Beviljat med villkor) 

  Klagomål livsmedel Ärendet avvisat 2019-635 

 Ansökan om tillstånd för 

enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut 2019-632 

(Beviljat med villkor) 

 

 

Remiss bygglov - 

Ombyggnad av 

industribyggnad 

Yttrande 2019-631 ( Inget 

ställningstagande) 

 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Ytjord 

Anmälningsbeslut 2019-

628 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-

629 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 Remiss bygglov - Tillbyggn 

av kompl.byggn 

Yttrande 2019-634 

(Tillstyrks med förbehåll) 

  

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Planerad tillsyn - 

Inspektion 

Beslut 2019-633 

 

 

Remiss miljöfarlig 

verksamhet - Ansökan om 

tillstånd fiskodling 

Yttrande 2019-638 

(Tillstyrks) 
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Miljöfarlig 

verksamhet 

 

 Enskilt 

avlopp 

Ansökan om tillstånd för 

enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut 2019-642 

(Beviljat med villkor) 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Ytjord 

Anmälningsbeslut 2019-

643 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Registrering av 

livsmedelsanläggning 

Anmälningsbeslut 2019-

644 (Ingen erinran) 

 Remiss 

strandskyddsdispens 

Yttrande 2019-645 

(Tillstyrks) 

 

 

Remiss 

strandskyddsdispens - 

Nybyggn bostadshus 

Yttrande 2019-639 

(Tillstyrks) 

  

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Planerad tillsyn - 

Inspektion 

Beslut om avgift 2019-641 

  

 

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Planerad tillsyn - 

Inspektion 

Beslut om åtgärdskrav 

2019-640 (Föreläggande) 

 Klagomål djur - Hund Beslut 2019-650 

 

Enskilt avlopp 

Anmälan om ändring av 

avloppsanläggning 

Anmälningsbeslut 2019-651 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

Enskilt avlopp 

Anmälan om ändring av 

avloppsanläggning 

Beslut om avgift 2019-652 

 

 Enskilt 

avlopp 

Ansökan om tillstånd för 

enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut 2019-653 

(Beviljat med villkor) 

 

 Enskilt 

avlopp 

Ansökan om tillstånd för 

enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut 2019-654 

(Beviljat med villkor) 

 Planerad tillsyn - 

Hälsoskydd - Radon 

Beslut om avgift 2019-646 
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Remiss naturvård - 

Vattenverksamhet - 

Nedläggning av kabel, 

Skattungbyn 

Yttrande 2019-647 

(Tillstyrks) 

 

 

Remiss naturvård - 

Vattenverksamhet - 

Muddring av befintlig kanal 

Yttrande 2019-649 

(Tillstyrks) 

  

 

Köldmedieanlä

ggning 

Händelsestyrd tillsyn - 

Köldmedierapport - 2018 

Beslut om 

miljösanktionsavgift 2019-

648 

 Ansökan om tillstånd för 

enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut 2019-655 

(Beviljat med villkor) 

 

Enskilt avlopp 

Ansökan om tillstånd för 

enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut 2019-658 

(Beviljat med villkor) 

 Remiss bygglov - + 

rivningslov 

Yttrande 2019-656 

(Tillstyrks med förbehåll) 

 Remiss övrigt - Polis - 

Utomhusbio, Rosa Huset 

Yttrande 2019-657 ( Inget 

ställningstagande) 

 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-

660 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 Klagomål - Buller från väg 

E45 

Beslut 2019-659 

 

 

Remiss om förhandsbesked 

- Bostadshus 

Yttrande 2019-661 ( Inget 

ställningstagande) 

 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-

662 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 Anmälan av installation av 

värmepump - Ytjord 

Anmälningsbeslut 2019-

664 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-

663 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-

668 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 
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Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-

669 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-

667 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

 

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Remiss alkoholservering - 

Mora Hockey 

Yttrande 2019-666 

(Tillstyrks) 

 Remiss naturvård - 

Vattenverksamhet - Byte av 

vägtrumma, Lillvasseln. 

Yttrande 2019-665 

(Tillstyrks) 

  

 

 

Köldmedieanlä

ggning 

Händelsestyrd tillsyn - 

Köldmedierapport - 2018 

Beslut om 

miljösanktionsavgift 2019-

670 

 

 

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Klassning av 

anläggning/verksamhet 

Beslut om klassning 2019-

674 

 

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Klassning av 

anläggning/verksamhet 

Beslut om klassning 2019-

675 

 

 

Ansökan om tillstånd för 

enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut 2019-676 

(Beviljat med villkor) 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-672 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 Remiss bygglov - Tillbyggn 

bostadshus. 

Yttrande 2019-673 

(Tillstyrks) 

  Remiss alkoholservering - 

Brödraföreningen S:t 

Mikael i Mora 

Yttrande 2019-671 

(Tillstyrks) 

 

 

 

Planerad tillsyn - 

Inspektion 

Beslut om åtgärdskrav 

2019-681 (Förbud) 
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Livsmedelsanlä

ggning 

 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-

683 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Ytjord 

Anmälningsbeslut 2019-

682 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

 

Remiss 

strandskyddsdispens - 

Nybyggn 

transformatorstation 

Yttrande 2019-679 

(Tillstyrks) 

 Remiss 

strandskyddsdispens - 

Nybyggn kompl.byggn. 

Yttrande 2019-680 

(Tillstyrks) 

 Remiss 

strandskyddsdispens - 

Nybyggn 

transformationsstation. 

Yttrande 2019-678 

(Tillstyrks) 

 

 

Hälsoskyddsver

ksamhet 

Planerad tillsyn - 

Hälsoskydd - Avfall och 

rökfria miljöer 

Beslut 2019-685 

 

 

 

Hälsoskyddsver

ksamhet 

Planerad tillsyn - 

Hälsoskydd - Avfall och 

rökfria miljöer 

Beslut 2019-684 

 

 

 

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Planerad tillsyn - 

Inspektion 

Beslut om avgift 2019-689 

 

Enskilt avlopp 

Ansökan om tillstånd för 

enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut 2019-692 

(Beviljat med villkor) 

 

 

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Klassning av 

anläggning/verksamhet 

Beslut om klassning 2019-

686 
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Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-

687 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

 

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Planerad tillsyn - 

Inspektion 

Beslut om avgift 2019-690 

 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-691 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 Remiss bygglov - + Livs och 

strandskydd. Nybyggn 

livsmedelsbutik. 

Yttrande 2019-693 

(Tillstyrks) 

 Ansökan om tillstånd för 

enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut 2019-694 

(Beviljat med villkor) 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-

697 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-

696 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Ytjord 

Anmälningsbeslut 2019-

695 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-

699 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-701 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Planerad tillsyn - 

Inspektion 

Beslut om avgift 2019-698 

 

 

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Remiss alkoholservering - 

Grönklitt Rovdjurscenter 

Yttrande 2019-700 

(Tillstyrks med förbehåll) 
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Miljöfarlig 

verksamhet 

Remiss samrådsärende - 

Utökad brytning av berg 

och morän 

Beslut 2019-704 

 

 

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Klassning av 

anläggning/verksamhet 

Beslut om klassning 2019-

702 

 Remiss bygglov - Nybyggn 

parhus. 

Yttrande 2019-703 ( Inget 

ställningstagande) 

 

 

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Klassning av 

anläggning/verksamhet 

Beslut om klassning 2019-

705 

 

 

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Klassning av 

anläggning/verksamhet 

Beslut om klassning 2019-

706 

 Ansökan om tillstånd för 

enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut 2019-707 

(Beviljat med villkor) 

 

Enskilt avlopp 

Ansökan om längre 

tömningsintervall för 

slamavskiljare  

Dispensbeslut 2019-710 

(Beviljat med förbehåll) 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-

708 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

 

Anmälan av installation av 

värmepump - Ytjord 

Anmälningsbeslut 2019-711 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 Remiss bygglov - + Livs. 

Ändring - lokal till 

servering. 

Yttrande 2019-709 

(Tillstyrks med förbehåll) 

 Ansökan om tillstånd för 

enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut 2019-713 

(Beviljat med villkor) 

  

 

 

Händelsestyrd tillsyn - 

Köldmedierapport 2018 

Beslut om 

miljösanktionsavgift 2019-

712 
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Köldmedieanlä

ggning 

 

 

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Planerad tillsyn - 

Inspektion 

Beslut om avgift 2019-714 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-716 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Registrering av 

livsmedelsanläggning 

Anmälningsbeslut 2019-717 

(Ingen erinran) 

 

 

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Remiss alkoholservering Yttrande 2019-715 

(Tillstyrks med förbehåll) 

 

Enskilt avlopp 

Ansökan om längre 

tömningsintervall för 

slamavskiljare  

Dispensbeslut 2019-720 

(Beviljat med förbehåll) 

 Klagomål på inomhusmiljö 

- Skadedjur - + vattenskada 

Beslut om åtgärdskrav 

2019-722 (Föreläggande) 

 Remiss om förhandsbesked 

- Nybyggn bostadshus. 

Yttrande 2019-721 ( Inget 

ställningstagande) 

 

 

Remiss om förhandsbesked 

- Nybyggn bostadshus. 

Yttrande 2019-719 

(Avstyrks) 

 Remiss bygglov - 

Parkeringsplatser mm. 

Yttrande 2019-718 

(Tillstyrks med förbehåll) 

 Ansökan om längre 

tömningsintervall för 

slamavskiljare  

Dispensbeslut 2019-725 

(Beviljat med förbehåll) 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Ytjord 

Anmälningsbeslut 2019-726 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 Remiss naturvård - 

Vattenverksamhet - Byte av 

vägtrumma 

Yttrande 2019-723 

(Tillstyrks) 
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 Remiss naturvård - 

Vattenverksamhet - Byte av 

vägtrumma. 

Yttrande 2019-724 

(Tillstyrks) 

 

 

Livsmedelsanlä

ggning 

Registrering av 

livsmedelsanläggning 

Anmälningsbeslut 2019-727 

(Övrigt) 

 Remiss naturvård - 

Byggnation av valvbåge 

över bäck, Långlet. 

Yttrande 2019-728 

(Tillstyrks) 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-

730 (Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-729 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

Värmepump 

Anmälan av installation av 

värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-731 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 Remiss miljöfarlig 

verksamhet - förfrågan om 

ansökan behöver 

kompletteras  

Beslut 2019-734 

 Remiss 

strandskyddsdispens - 

Pumpstation 

Yttrande 2019-733 

(Tillstyrks) 

 

 

Remiss 

strandskyddsdispens - 

Nybyggn båthus. 

Yttrande 2019-732 

(Tillstyrks) 
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§ 49  

 

Informationsärenden  

1.   Information från utredningen om 

gemensam miljö- och byggförvaltning. 

Utredarna Karin Eriksson och Joakim 

Larsson berättar om hur utredningen har 

gått till och vad den kommit fram till.  

  

2. Ekonomisk uppföljning. 

Miljöchef Camilla Björck visar den 

ekonomiska rapporten för januari – oktober 

2019. Administrationen och nämnden har 

ett negativt resultat i nuläget. Prognosen 

visar att nämnden kommer att redovisa ett 

litet underskott vid årsskiftet. 

   

    

    

    

 

 

 




