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§ 1  

 

Föreläggande att åtgärda bristfällig avloppsanläggning, 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förelägga  

så som fastighetsägare, att senast den 31 december 2022 utreda 

och åtgärda följande när det gäller den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten 

 

1. Orsaken till den höga slamnivån som kunde konstateras i slamavskiljarens 
samtliga kammare. 
 

2. Justera fördelningsbrunnen och avlägsna rötter. 
  

3. Justera luftningsrör och avlägsna sand. 
 

4. Redovisa genomförda åtgärder (genom fotodokumentation) till 
miljökontoret. 

 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 22 § miljöbalken och med hänvisning till 2 

kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808). 

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i 

fastighetsregistret enligt 26 kap 15 § miljöbalken. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret har den 25 september 2020 utfört inspektion av den enskilda 

avloppsanläggningen på fastigheten  Inspektionen 

genomfördes utifrån den tillsynsplan som miljönämnden har antagit vad gäller 

enskilda avlopp i kommunen. Närvarande var Mia Bergman och Michael Horn från 

miljökontoret. 

Vatten finns indraget i huset och avloppsvatten från bad, dusch, disk, tvätt och toalett 

belastar avloppsanläggningen. Fastigheten är ansluten till vattenledningsförening. 

 Huset används 

som permanentbostad. 

Vid inspektionen observerades att avloppsanläggningen består av en slamavskiljare av 

trekammarmodell. Utgående vatten från slamavskiljaren leds bort via reningsbädd 

(markbädd). Fördelningsbrunn, luftningsrör och provtagningsbrunn finns. 

Avloppsanläggningen saknar extra fosforrening. Men då tillstånd enligt miljöbalken 

finns från 2009 ställs inte ytterligare krav på rening i detta skede. 
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Vid inspektionen noterades mycket slam i slamavskiljarens samtliga kammare. Det 

syntes också att slamnivån varit hög då det var slam uppe på mellanväggarna samt på 

borsten som sitter i T-röret. Senaste slamtömning innan inspektionen var för bara ca 

en månad sedan, den 21 augusti 2020.  

Vid inspektionstillfället konstaterades även rotinträngning i fördelningsbrunnen och 

sand i luftningsröret till vänstra spridarledningen. 

Kommunicering 
Kommunicering angående beslut om föreläggande om att vidta åtgärder gjordes den 29 

september 2020 med möjlighet för fastighetsägarna att lämna synpunkter. Inga 

synpunkter har inkommit. 

Motivering 
Miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten  har vissa 

brister som gör att anläggningen riskerar att inte uppfylla de krav som ställs i 

miljöbalken. Miljönämnden anser av den anledningen att ovanstående åtgärder måste 

vidtas. Miljönämnden bedömer att det är möjligt att vidta åtgärderna innan den 31 

december 2022. 

Avloppsanläggningen på fastigheten belastas med avloppsvatten från ett hushåll där 

bad, dusch, disk, tvätt och toalett finns installerat. Avloppsanläggningen består av en 

slamavskiljare av rätt modell med fördelningsbrunn, efterföljande tät markbädd, 

luftningsrör och provtagningsbrunn. 

Slamavskiljare 

I slamavskiljaren ska allt slam i huvudsak samlas i den första kammaren. Om slam går 

vidare till andra och tredje kammaren finns risk att slam även går vidare till 

reningsbädden och skadar denna. Det kunde vid inspektionen konstateras att slam av 

någon anledning tagit sig över mellanväggarna och fanns i samtliga kammare och också 

uppe på borsten som sitter i T-röret för att skydda utloppet ut i bädden. 

Fördelningsbrunn 

Brunnen verkar ha satt sig något så att rötter har börjat tränga in. Fördelningsbrunnen 

ska fördela avloppsvattnet jämt ut till flera spridarledare så att en tillräckligt stor yta 

för infiltration skapas. Sättning kan leda till att belastningen ut i de bägge 

spridarledningarna blir ojämn. 

Luftningsrör 

Sand kunde konstateras i ett av luftningsrören (vänstra spridarledningen). Material 

som täpper till i luftningsrören kan leda till dålig syresättning i markbädden och 

därmed risk för sämre biologisk nedbrytning. Röret satt lite löst så troligtvis har 

inläckage skett från omgivande mark. 

Slutsatser 

Miljönämndens utredning visar att avloppsanläggningen på fastigheten har mindre 

brister som behöver åtgärdas för att kraven på rening enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska 

bli uppfyllda. Utsläpp av orenat avloppsvatten riskerar att förorena dricksvatten, sjöar 
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och vattendrag samt badvatten. Avstånd till dike som mynnar ut i sjö är i aktuellt fall 10 

meter. 

Ovanstående resonemang förs utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 samt 

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) och Havs- och 

vattenmyndighetens vägledning kring tillsyn och prövning av små 

avloppsanläggningar, där dimensionering och utförande av avloppsanläggningar 

beskrivs. 

Miljönämnden bedömer att det är skäligt och en inte alltför ingripande åtgärd att ställa 

ovanstående krav på den bristfälliga avloppsanläggningen. 

Lagstiftning 

Miljönämnden får enligt 26 kap 9 § miljöbalken besluta om de förelägganden eller 

förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i ett enskilt fall får inte beslutas. 

Enligt 26 kap 22 § miljöbalken är den som bedriver en verksamhet som kan befaras 

medföra olägenheter för människors hälsa och miljön skyldig att utföra de 

undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. 

I 9 kap 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas 

omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra 

inrättningar utföras. 

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet, t.ex. att 

släppa ut avloppsvatten, ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka 

skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. I 7 § samma kapitel anges att 

nyttan med de skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot 

kostnaderna så att kraven blir rimliga. 

Enligt 26 kap 15 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud 

som riktats till en ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggande och 

förbud mot ny ägare av egendomen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-12-04 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att förelägga  

 så som fastighetsägare, att senast den 31 december 

2022 utreda och åtgärda följande när det gäller den befintliga avloppsanläggningen på 

fastigheten  

1. Orsaken till den höga slamnivån som kunde konstateras i slamavskiljarens 
samtliga kammare. 
 

2. Justera fördelningsbrunnen och avlägsna rötter. 
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3. Justera luftningsrör och avlägsna sand. 
 

4. Redovisa genomförda åtgärder (genom fotodokumentation) till 
miljökontoret. 

 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 22 § miljöbalken och med hänvisning till 2 

kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808). 

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i 

fastighetsregistret enligt 26 kap 15 § miljöbalken. 

Information 
En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är 

tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta miljökontoret i god tid innan några 

åtgärder vidtas. 

Kontakta gärna en avloppsentreprenör för att få hjälp med förslag på en bra 

avloppslösning för just er fastighet. 

Vägledning vid val av avloppslösningar kan bland annat fås på webbplatsen: 

www.avloppsguiden.se. 

Information om små avlopp finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 

HVMFS 2016:17 samt Havs- och vattenmyndighetens vägledning kring tillsyn och 

prövning av små avloppsanläggningar. 

Avgift 
För tillsyn av avloppsanläggningar tar miljönämnden ut en avgift på 1916 kr, enligt taxa 

beslutad av Kommunfullmäktige. Denna avgift reduceras till 1437 kr då ni har fyllt i och 

skickat in den enkät som miljökontoret tidigare lämnat ut. Faktura skickas separat. 

Delges 
Delgivningskvitto 

Bilaga 
Informationsbroschyr till dig som fått krav att åtgärda din avloppsanläggning. 

Sändlista 
 

Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje 
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§ 2  

 

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning för  

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda  

så som fastighetsägare, att från och med den 31 december 

2022 släppa ut avloppsvatten från fastigheten  till den bristfälliga 

avloppsanläggningen på fastigheten . 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 §§ samt 

9 kap 7 § miljöbalken (1998:808). 

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i 

fastighetsregistret enligt 26 kap 15 § miljöbalken. 

Noterade brister 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret har den 14 september 2020 utfört inspektion av den enskilda 

avloppsanläggningen för fastigheten . Aktuell 

avloppsanläggning ligger på fastigheten  Inspektionen genomfördes 

utifrån den tillsynsplan som miljönämnden har antagit vad gäller enskilda avlopp i 

kommunen. Närvarande var Mia Bergman och Tobias Nilsson från miljökontoret. 

Vatten finns indraget i huset och avloppsvatten från dusch, disk, tvätt och toalett 

belastar avloppsanläggningen. Fastigheten är ansluten till vattenledningsförening. 

 Huset 

används som permanentbostad. 

Vid inspektionen observerades att slamavskiljaren är av trekammarmodell. Utgående 

vatten leds enligt tillstånd till en infiltrationsbädd med fördelningsbrunn och två 

spridarledningar. Vid inspektionstillfället kunde dock ingen fördelningsbrunn hittas 

och luftningsrör på bädden saknas. Miljökontoret kunde dessutom konstatera att 

avloppsvatten rinner upp ovan mark i dike nedanför anläggningen. 

 

• Avloppsvatten tränger upp ovan mark nedanför anläggningen. 

• Anläggningen saknar fördelningsbrunn. 

• Reningsbädden saknar luftningsrör. 

• Reningsbädden har belastats av tunga fordon. 

• Extra fosforrening krävs. 
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Mycket slam noterades i slamavskiljarens alla kammare. 

Avloppsanläggningen saknar extra fosforrening. 

Marken där infiltrationsbädden ska ligga enligt tillstånd slås. Detta innebär att bädden 

regelbundet belastas av tunga maskiner  

Tillstånd för anläggningen finns från år 1980. 

Kommunicering 
Kommunicering angående beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten gjordes den 16 

september 2020 med möjlighet för fastighetsägarna att lämna synpunkter. Inga 

synpunkter har inkommit. 

Motivering 
Miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen för fastigheten  inte 

uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Miljönämnden anser av den anledningen att 

utsläpp av orenat avloppsvatten till befintlig anläggning på fastigheten  

ska förbjudas. För att ni ska ha möjlighet att vidta lämpliga åtgärder gäller beslutet 

först från och med 31 december 2022. 

Avloppsanläggningen belastas med avloppsvatten från ett hushåll där dusch, disk, tvätt 

och toalett finns installerat. Anläggningen består av en slamavskiljare som saknar 

godkänd efterföljande rening. Utgående vatten från slamavskiljaren ska, enligt 

tillstånd, ledas bort via fördelningsbrunn och infiltrationsbädd. Både fördelningsbrunn 

och luftningsrör på bädden saknas så det är oklart var själva infiltrationsbädden 

verkligen ligger. Nedanför området dit utgående avloppsvatten leds tränger 

avloppsvatten upp i dagen i ett dike. Miljökontoret kan även konstatera att området dit 

avloppsvattnet leds belastas av tyngre fordon då denna mark slås regelbundet. 

Anläggningen saknar extra fosforavlastning. 

Nedanstående resonemang förs utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 där 

dimensionering och utförande av avloppsanläggningar beskrivs samt Havs- och 

vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17 och Havs- och vattenmyndighetens 

vägledning kring tillsyn och prövning av små avloppsanläggningar. 

Brister i reningssteget 

Efter slamavskiljning ska avloppsvattnet renas från bland annat näringsämnen och 

bakterier. Detta sker i ett reningssteg (till exempel i en infiltrationsbädd, markbädd 

eller i ett minireningsverk). 

En fördelningsbrunn ska fördela avloppsvattnet jämt ut till flera spridarledare så att en 

tillräckligt stor yta för infiltration skapas. Saknas fördelningsbrunnen blir ytan där 

infiltration och rening ska ske för liten. Avsaknaden av luftningsrör leder till dålig 

syresättning i infiltrationsbädden och därmed risk för sämre biologisk nedbrytning. 

Att marken ovan en reningsbädd belastas med tunga fordon leder till uppenbara risker 

för skador på anläggningen. I aktuellt fall tränger orenat avloppsvatten ut ovan 

mark nedanför anläggningen. 
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Lokala förhållanden 

Utsläppspunkten från den aktuella avloppsanläggningen ligger mindre än 100 m från 

vattenförande dike vilket innebär att det finns risk för fosforläckage till vatten. Då detta 

ämne göder sjöar och vattendrag ska dessa utsläpp minimeras. Avloppsanläggningar 

inom 100 m från sjö eller vattendrag behöver klara hög skyddsnivå vad gäller 

fosforrening (90 % reduktion). För att klara dessa utsläppskrav behöver markbaserade 

avloppsanläggningar fosforavlastas. 

Slutsatser 

Miljönämndens utredning visar att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten inte 

genomgår tillfredsställande rening. Avloppet uppfyller därmed inte kraven på rening 

enligt 9 kap 7 § miljöbalken.  

Utsläpp av orenat avloppsvatten riskerar att förorena dricksvatten, sjöar och 

vattendrag samt badvatten. Avstånd till vattenförande dike som mynnar ut i sjö är i 

aktuellt fall bara ca 50 meter. 

Miljönämnden bedömer att det är skäligt och en inte alltför ingripande åtgärd att 

förbjuda fortsatt utsläpp till den bristfälliga anläggningen. Det finns inga 

omständigheter som talar för att det skulle vara omöjligt att anlägga en ny 

avloppsanläggning eller på annat sätt lösa avloppsfrågan på fastigheten.  

Lagstiftning 

Miljönämnden får enligt 26 kap 9 § miljöbalken besluta om de förelägganden eller 

förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i ett enskilt fall får inte beslutas. 

I 9 kap 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas 

omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra 

inrättningar utföras. 

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet, t.ex. släppa 

ut avloppsvatten, ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador 

eller olägenheter för människors hälsa och miljön. I 7 § samma kapitel anges att nyttan 

med de skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot 

kostnaderna så att kraven blir rimliga. 

Enligt 26 kap 15 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud 

som riktats till en ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggande och 

förbud mot ny ägare av egendomen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-12-03 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att förbjuda 

så som fastighetsägare, att från och med den 
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31 december 2022 släppa ut avloppsvatten från fastigheten  till den 

bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten  

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 §§ samt 

9 kap 7 § miljöbalken (1998:808). 

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i 

fastighetsregistret enligt 26 kap 15 § miljöbalken. 

Information 
En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är 

tillståndspliktiga. Kontakta miljökontoret i god tid innan några åtgärder vidtas. 

Om den befintliga slamavskiljaren fortsättningsvis ska ingå i avloppsanläggningen 

behöver den täthetskontrolleras.  

Kontakta gärna en avloppsentreprenör för att få hjälp med förslag på en bra 

avloppslösning för just er fastighet. 

Vägledning vid val av avloppslösningar kan även fås på webbplatsen: 

www.avloppsguiden.se. 

Information om små avlopp finns också i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 

HVMFS 2016:17 samt Havs- och vattenmyndighetens vägledning kring tillsyn och 

prövning av små avloppsanläggningar. 

Avgift 
För tillsyn av avloppsanläggningar tar miljönämnden ut en avgift på 1916 kr, enligt taxa 

beslutad av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Delges 
Delgivningskvitto 

Bilaga 
Informationsbroschyr till dig som fått krav att åtgärda din avloppsanläggning. 

Sändlista 
 

Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje 
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§ 3 Dnr: 2020-1337-M02 

 

Ansökan om tillstånd för fortsatt täktverksamhet på 
fastigheten Hansjö 43:3 mfl, Grönklittsvägen, Orsa kommun. 
Länsstyrelsens Dnr 551-205203-2020 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att tillstyrka fortsatt täktverksamhet på fastigheten Hansjö 

43:3 mfl, i Orsa kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Besparingsskog ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i 

Dalarnas län om tillstånd till fortsatt täktverksamhet omfattande uttag och förädling av 

199 000 ton berg och morän under 20 års tid på fastigheterna Hansjö 43:3 mfl. i Orsa 

kommun. Det gamla täkttillståndet gäller till 2021-12-30. 

Motivering 
Inga klagomål har inkommit till miljökontoret under den tid som täktverksamhet 

pågått på fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-01-25 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att tillstyrka fortsatt täktverksamhet på 

fastigheten Hansjö 43:3 mfl, i Orsa kommun. 

Sändlista 
Länsstyrelsen Dalarna  
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§ 4 Dnr: 2021-98-A02 

 

Verksamhetsplan 2021-2023 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta verksamhetsplanen med behovsutredning, 

kontrollplan och tillsynsplan för 2021-2023.  

Nämnden beslutar också att i arbetet med nästkommande budget arbeta för att 

säkerställa att nämnden får de resurser som behovsutredningen visar att nämnden 

behöver för att kunna utföra sitt myndighetsuppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret har tagit fram en verksamhetsplan för 2021-2023. Planen består av en 

behovsutredning, en kontrollplan samt en tillsynsplan. Behovsutredningen redovisar 

vilka behov nämnden har av tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och 

livsmedelslagstiftningen med mera. Tillsynsplanen och kontrollplanen beskriver hur de 

resurser som finns tillgängliga kommer att prioriteras. En prioritering av den stödjande 

verksamheten (administration, information, kvalitetsarbete mm) görs också i planen. 

Enligt behovsutredningen krävs cirka 17,5 årsarbetare för att genomföra lagstadgad 

kontroll, tillsyn och prövning inklusive stödjande administrativt arbete i Mora och Orsa 

kommuner.  Under 2021 är verksamhetens personella resurser för detta cirka 15,4 

årsarbetare. Det innebär att nämnden måste göra prioriteringar och viss tillsyn flyttas 

fram. I förslaget till verksamhetsplan är det huvudsakligen tillsyn/kontroll inom 

nedanstående tillsynsområden som inte prioriteras 

- Upptäcka och motverka livsmedelsfusk 
- Kontroll av dricksvattenanläggningar (utöver den klassade kontrolltiden) 
- Tillsyn av mindre (ej anmälnings- eller tillståndspliktiga) miljöfarliga 

verksamheter 
- Tillsyn av mindre (ej anmälningspliktiga) hälsoskyddsverksamheter 
- Förorenade områden 
- Kontroll enligt lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter 

 
Utöver dessa tillsyns/kontrollområden påverkas även kvalitetsarbetet och övrig 

verksamhetsutveckling av prioriteringarna. 

Motivering 
Enligt livsmedelslagstiftningen ska varje kontrollmyndighet på ett bra sätt kunna 

beskriva sitt system för offentlig kontroll av livsmedel. Denna beskrivning kallas för 

kontrollplan. För att kunna planera verksamheten behöver nämnden ha en tydlig bild 

av vilket ansvar man har och vilka uppgifter som ansvaret för med sig, en 

behovsutredning. En kontrollplan med behovsutredning ska antas av miljönämnden. 

Enligt miljötillsynsförordningen, ska det hos en tillsynsmyndighet finnas en utredning 

om tillsynsbehovet för hela ansvarsområdet enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska 

omfatta en tid på tre år och ses över årligen. En tillsynsplan ska tas fram som baseras 
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på behovsutredningen och det register över verksamheter som ska finnas. 

Tillsynsplanen och behovsutredningen ska beslutas av miljönämnden 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-02-01 

Verksamhetsplan, 2021-01-26 

Behovsutredning, 2021-01-26 

Tillsynsplan, 2021-01-26 

Kontrollplan, 2021-01-26 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta verksamhetsplanen med 

behovsutredning, kontrollplan och tillsynsplan för 2021-2023. 

Yrkanden 
Anders Johansson (V) yrkar att ett tillägg enligt följande ska göras i beslutet: 

Nämnden ska i arbetet med nästkommande budget arbeta för att säkerställa att 

nämnden får de resurser som behovsutredningen visar att nämnden behöver för att 

kunna utföra sitt myndighetsuppdrag. 

Ordförande finner att nämnden enhälligt bifaller Anders Johanssons yrkande om 

tillägg i beslutet.   

Sändlista 
- 
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§ 5 Dnr: 2019-767-A02 

 

Årsredovisning 2020 – uppföljning av mål, ekonomi och 
internkontrollplan 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att godkänna årsredovisningen och uppföljningen av 

internkontrollplanen för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Året har för miljökontoret, som för de flesta, varit präglat av rådande Coronapandemi. 

Vi har fått en helt ny uppgift som är att ha tillsyn över att trängselrestriktionerna 

uppfylls på ställen där mat serveras. Mycket tid har gått åt för att läsa på om den nya 

lagstiftningen, ta fram nya arbetssätt och att informera de som berörs av lagen. Det har 

även inneburit att vi har fått lov att prioritera om bland den planerade kontrollen och 

tillsynen samt att hitta andra vägar att genomföra arbetet på. Pandemin har inneburit 

att vissa ordinarie inspektioner inte alls har kunnat genomföras. Dels på grund av risk 

för smittspridning dels på att medarbetare har arbetat med trängseltillsyn.  

Resultatet från 2020 års tillsyn- och kontrollverksamhet blev att ca 90 % av planerad 

miljö- och hälsoskyddstillsyn på tillstånds och anmälningspliktiga miljö- och 

hälsoskyddsverksamheter har kunnat genomföras. Dock har den behovsprioriterade 

tillsynen på U-verksamheter endast kunnat genomföras till 20 %, detta på grund av 

rådande Coronapandemi.  

Inom livsmedelskontrollen genomförds 92 % av den planerade kontrollen.  

Under året har vi inom livsmedelskontrollen haft fokus på de nationella operativa 

målen om dricksvatten samt information, märkning och mikrobiologiska risker i 

livsmedelskedjan. Inom miljöbalkstillsynen har mycket av tillsynen genomförts som 

skrivbordstillsyn på grund av pandemin. Tillsynen av enskilda avlopp har genomförts i 

både Mora och Orsa kommuner. Resultatet från tillsynen visar att det finns stora 

brister i avloppsanläggningarna som måste åtgärdas. 

När det gäller kalkningsverksamheten har en höst med mycket höga flöden i våra 

vattendrag inneburit många insatser med såväl vattenprovtagning samt skötsel av 

kalkdoserarna. Vi deltar även i projekt om biologisk återställning som kommer att pågå 

i flera år framöver.  

Varje år tar Länsstyrelsen fram en plan för förvaltning av naturreservat som vi på 

miljökontoret arbetar efter. Under 2020 har vi lyckats genomföra de planerade 

åtgärderna i reservaten, det har till exempel handlat om gränsmarkering, utmärkning 

av leder, byggande av skidleder och vindskydd, slåtter samt övrig skötsel av reservaten. 

När det gäller samhällsplanering har vi fortsatt haft många bygglovs- och 

strandskyddsremisser även under 2020. Miljökontoret deltar i va-planarbetet i både 



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2021-02-10 

15(18) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Mora och Orsa kommun, en revidering av respektive kommuns planer är aktuell och 

ska vara klar under 2021.  

Miljökontoret har ansvar för energi- och klimatrådgivningen (EKR) i Mora, Orsa och 

Älvdalen. 

Internkontrollplan 
I samband med årsredovisningen har även interkontrollplan för 2020 följts upp.  

Ekonomiskt resultat 
När det gäller det ekonomiska resultatet så redovisar miljönämnden totalt ett resultat 

på +- 0 tkr. Resultatet för respektive kommun är + 90 tkr för Mora och - 90 tkr för 

Orsa.  

Verksamhetens resultat beror främst på att vi har haft ökade kostnader och minskade 

intäkter som beror på Coronapandemin. Vi har till exempel högre kostnader för IT-

relaterad utrustning, eftersom många medarbetare har arbetat hemifrån samt lägre 

intäkter på miljö på grund av att planerad tillsyn inte har kunnat genomföras. Inom 

naturvård och kalkning redovisar vi ett positivt resultat på grund av lägre 

personalkostnader. 

Det positiva resultatet i Mora beror på att arvoden för ledamöter varit lägre än 

budgeterat. Underskottet i Orsa beror på att intäkterna för miljö, bland annat 

värmepumpar, enskilda avlopp och miljötillsyn har varit lägre än budgeterat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-02-01 

Årsredovisning 2020, 2021-01-20 

Uppföljning internkontroll 2020, 2021-01 20 

Nyckeltal 2020, 2021-02-01 

Resultat 2020 Mora, 2021-02-01 

Resultat 2020 Orsa, 2021-02-01 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att godkänna årsredovisningen och 

uppföljningen av internkontrollplanen för 2020. 

Sändlista 
- 
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§ 6  

 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut tagna under perioden 2020-11-30 till och med 2021-01-31 redovisas. 
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§ 7  

 

Informationsärenden  

1.   Förorenad mark pågående ärenden.  

Information om ärenden och projekt som är 

aktuella när det gäller förorenad mark under 

2021. 

  

2. Avgifter inom livsmedelskontrollen. 

Frågan om för- eller efterhandsdebitering av 

den årliga kontrollavgiften styrs i 

Förordning (2006:1166) om avgifter för 

offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter. I dagsläget ska den 

årliga kontrollavgiften betalas i förskott. För 

att det ska bli möjligt att ta betalt i efterhand 

måste förordningen ändras och enligt den 

information jag har fått kommer det tidigast 

att bli möjligt under 2022. Just nu ligger 

denna fråga på regeringens bord. 

Livsmedelsverket håller också på med att ta 

fram en ny modell för riskklassning, som 

ska fastställas under hösten. I den 

tidsplanen som finns kommer datasystemen 

byggas om under 2022, sedan kan vi klassa 

om våra verksamheter under 2023 och 

sedan kan kontroll utföras enligt den nya 

modellen 2024. 

   

3. Gemensam förvaltning miljö- och 

bygg.  

Information om aktuellt läge kring 

sammanslagningen. Den nya 

förvaltningschefen börjar den 3 maj.  

  

4. Information – Genomförandeplan 

Näringslivsstrategi och Främjande 

myndighetsutövning. 

  

5. Läsplattor till nämnden. 

Alla ledamöter i miljönämnden kommer att 

få läsplattor under våren 2021. 
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