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§ 36 Dnr:2019-1056-L01 

 

Sanktionsavgift, Daisy´s,  Orsa kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att  ska betala sanktionsavgift 

på 2500 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 a § livsmedelslagen samt 39 c-e §§ 

livsmedelsförordningen 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret fick den 30 januari 2019 kännedom om att 

bedrev livsmedelsverksamhet på fastigheten  Aziz Cingöz hade inte 

anmält denna verksamhet till miljönämnden. Miljökontoret fick reda på att 

verksamheten bytt ägare genom att ett kvitto från verksamheten lämnades in till 

förvaltningen den 30 januari 2019. På kvittot framgår det att verksamheten bedrivs 

med ett nytt organisationsnummer.  

Miljökontoret kontaktade verksamheten den 1 februari och informerade om att det är 

olagligt att bedriva livsmedelsverksamhet utan att först ha registrerat verksamheten 

hos miljönämnden. En anmälan om registrering inkom till miljönämnden det 5 

februari och en registrering skickades till verksamheten den 6 februari. Den 6 mars 

togs kontakt med den tidigare ägaren som då bekräftade att han inte bedrivit 

verksamheten sedan den 1 januari. 

Kommunicering angående sanktionsavgift skickades till  den 9 juli 2019 för 

yttrande.  

Inget yttrande har kommit in till miljönämnden. 

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.  
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(forts. §36) 

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.  

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.  

Då verksamheten inte har haft någon livsmedelsverksamhet i kommunen under 2018 

har miljönämnden valt att bestämma sanktionsavgiften till 2500 kronor vilket är den 

lägsta summan som kan dömas ut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Magnus Lundberg 2109-09-12 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att  ska 

betala sanktionsavgift på 2500 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 a § livsmedelslagen samt 39 c-e §§ 

livsmedelsförordningen 

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. 

Sändlista 
 

Kammarkollegiet 
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§ 37 Dnr:2019-1309-M01 

 

Yttrande – Användning och överlåtelse av växtskyddsmedel, 
miljösanktionsavgift på växtskyddsmedelsområdet samt 
utbildning för säker hantering av bekämpningsmedel 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att framföra följande: 

Nämnden bedömer att de föreslagna ändringarna i lagstiftningen har potential att 

minska de risker för människors hälsa som användning av bekämpningsmedel kan 

medföra och har inga ytterligare synpunkter på förslaget. 

Arne Grahn (M) yrkar bifall till föreliggande förslag  

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun har fått en promemoria på remiss, angående användning och 

överlåtelse av växtskyddsmedel, miljösanktionsavgift på växtskyddsmedelsområdet 

samt utbildning för säker hantering av bekämpningsmedel från Miljödepartementet på 

Regeringskansliet. 

I promemorian föreslås ändringar i förordningen (2014:424) om bekämpningsmedel. 

Förslaget innebär en ny definition av behörighetsklass 3 och införandet av en ny 

behörighetsklass 4, samt begränsningar gällande vilka växtskyddsmedel som får 

överlåtas till och användas av personer utan utbildning. 

Vidare föreslås att överträdelse av de föreslagna begränsningarna ska medföra 

miljösanktionsavgift. 

Förslaget till ändringar i förordningen innebär en skärpning av lagstiftningen kring 

användandet av bekämpningsmedel. Syftet är att minska riskerna för miljö och hälsa, 

särskilt för barn. Förslaget ska även leda till ett stärkt skydd mot förorening av yt- och 

grundvatten samt ett stärkt skydd för fåglar, insekter och däggdjur. 

För Mora Orsa miljönämnd innebär förslaget att kraven på tillstånd utökas till att gälla 

även för koloniträdgårdar dit allmänheten har tillträde samt tomtmark med alla typer 

av bostadshus, istället för som idag endast flerfamiljshus.  

Motivering 
Rester av bekämpningsmedel eller dess nedbrytningsprodukter har påträffats i bland 

annat in- och utgående vatten till och från urbana områden, och även i 

reningsverksslam och i dagvatten från sådana områden. 

Sverige har antagit miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som bland annat innebär att 

förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska 

hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.  
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(forts. §37) 

Nämnden bedömer att de föreslagna ändringarna i lagstiftningen har potential att 

minska de risker för människors hälsa och biologisk mångfald som användning av 

bekämpningsmedel kan medföra.   

I promemorian föreslås att miljösanktionsavgift ska användas vid överträdelser  genom 

att använda växtskyddsmedel i klass 3 utan giltigt utbildningsbevis eller att överlåta 

växtskyddsmedel av klass 3 till någon utan giltigt utbildningsbevis. Nämnden anser att 

det blir tydligt för de som använder växtskyddsmedel och för den myndighet som har 

tillsynen. Motsvarande miljösanktionsavgifter finns redan för bekämpningsmedel med 

klass 1 och klass 2.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Annica Edström 2019-09-17 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att framföra följande: 

Nämnden bedömer att de föreslagna ändringarna i lagstiftningen har potential att 

minska de risker för människors hälsa som användning av bekämpningsmedel kan 

medföra och har inga ytterligare synpunkter på förslaget. 

Sändlista 
Miljödepartementet 
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§ 38 Dnr:2019-1413-A01 

 

Regional miljösamverkan – Mitt Miljösamverkan 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att ställa sig positivt till att ansluta sig till regional 

miljösamverkan i Uppsala län – Mitt Miljösamverkan. 

Miljönämnden beslutar att miljöchefen ges i uppdrag att underteckna avtalet med 

miljösamverkan Uppsala. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljösamverkan i Uppsala är en samverkan mellan länets kommuner och länsstyrelsen. 

Samverkan startade upp under våren 2018. Syftet med samverkan är att stärka 

kompetensen hos myndigheterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 

livsmedelsområdet samt ge bättre resursutnyttjande, leda till samsyn och utveckla 

tillsynsmetoder mm. 

Miljösamverkan i Uppsala har skickat en förfrågan om att ingå i en gemensam 

miljösamverkan till länsstyrelserna i Västmanland och Dalarna. Länsstyrelsen i 

Dalarna är positiv till regional miljösamverkan och ser gärna att samtliga 

dalakommuner ansluter sig. I det avtal som Miljösamverkan Uppsala har tagit fram 

regleras organisation och styrning samt projektledning. I samband med att fler län och 

kommuner ansluter sig kommer Miljösamverkan Uppsala byta namn till Mitt 

Miljösamverkan. 

Finansieringen av samverkan planeras ske genom medlemsavgifter från kommunerna 

enligt en finansieringsmodell som är baserad på kommunstorlek. För Mora Orsa 

miljökontor skulle detta innebära en årlig kostnad på ca 45 tkr. 

Motivering 
Under flera år har miljöcheferna i Dalarna diskuterat möjligheten att bilda 

miljösamverkan i Dalarnas län där miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll ingår. Som 

utgångspunkt vid dessa diskussioner har varit att Dalarna upprättar samverkan 

tillsammans med ett eller flera län. Mora Orsa miljönämnd anser att det finns ett behov 

av att få till en miljösamverkan och ser att fördelarna är många att inrätta ett sådant. 

Därför är Mora Orsa miljönämnd intresserade av att ingå i en regional samverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2019-09-23 

Beslut MN §29 2017-09-06, dnr 2017-001061-A01 

Inbjudan till Miljösamverkan, 2019-09-23 

Tilläggsavtal Miljösamverkan, 2019-09-23 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att ställa sig positivt till att ansluta sig till 

regional miljösamverkan i Uppsala län – Mitt Miljösamverkan. 
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(forts. §38) 

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att miljöchefen ges i uppdrag att underteckna 

avtalet med miljösamverkan Uppsala. 

Sändlista 
Länsstyrelsen Dalarna  
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§ 39 Dnr:2018-538-A02 

 

Delårsuppföljning januari till och med augusti 2019 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsuppföljningen 

(nämndmål och ekonomi) för perioden januari till och med augusti 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret har gjort en uppföljning av ekonomi och nämndmål från perioden 

januari till och med augusti 2019.  

Under perioden januari till och med augusti redovisar miljönämnden ett negativt 

resultat på -267 tkr. Det beror på att arvoden och ersättningar till nämndsledamöter är 

högre än budgeterat samt att kapitalkostnaderna och kostnader för personal är högre. 

Intäkterna är även något lägre än budget. Prognosen är att Orsa kommer redovisa ett 

resultat på ungefär -70 tkr och Mora ett resultat på +- 0 tkr. 

När det gäller verksamhetens mål så ligger vi bra till när det gäller tre av nämndens 

fyra mål. Det mål som vi troligtvis inte kommer uppnå helt är följande mål: 

”Miljönämnden planerar och utför kontroll/tillsyn med fokus på de största hälso- och 

miljöriskerna.” 

Anledningen är att vi under första delen av året inte riktigt ligger i fas med den 

tillsyn/kontroll som vi planerat att genomföra. Det beror på att vi inte har lyckats 

bemanna med de miljöinspektörer som vi har planerat att vara. Förhoppningsvis 

kommer vi ikapp när det gäller miljötillsynen då vi anställt en inspektör, men inom 

livsmedelskontrollen kan vi bli tvungna att göra vissa omprioriteringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2019-09-18 

Delårsrapport jan-aug 2019, 2019-09-18 

Ekonomisk rapport jan-aug, 2019-09-18 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att godkänna redovisningen av 

delårsuppföljningen (nämndmål och ekonomi) för perioden januari till och med 

augusti 2019. 
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§ 40  

 

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 2019-08-20 till och med 2019-09-18 

 

Diarienu

mmer 

Anlaggning 

eller fastighet 

Ärenderubrik Rubrik 

  

Enskilt avlopp 

Planerad tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

546 (Förbud) 

  Ansökan om längre 

tömningsintervall för 

slamavskiljare  

Dispensbeslut 2019-544 

(Beviljat med förbehåll) 

 

 

Livsmedelsanlägg

ning 

Registrering av 

livsmedelsanläggning 

- Mora musteri 

Anmälningsbeslut 2019-547 

(Övrigt) 

  Klagomål hälsoskydd - 

Eldning 

Beslut 2019-545 

  

Enskilt avlopp 

Planerad tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

553 (Förbud) 

  

Enskilt avlopp 

Planerad tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

560 (Förbud) 

  Planerad tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

559 (Förbud) 

  

Enskilt avlopp 

Planerad tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

556 (Förbud) 

  

Enskilt avlopp 

Planerad tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

557 (Föreläggande) 

 Remiss 

strandskyddsdispens - 

Yttrande 2019-549 (Tillstyrks) 
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Nybyggn av 

transformatorstation 

 

Värmepump 

Anmälan av 

installation av 

värmepump - 

Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-554 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

  

Enskilt avlopp 

Planerad tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

548 (Förbud) 

  

Enskilt avlopp 

Planerad tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

555 (Föreläggande) 

  

Enskilt avlopp 

Planerad tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

550 (Föreläggande) 

  

Enskilt avlopp 

Planerad tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

551 (Föreläggande) 

  

Enskilt avlopp 

Planerad tillsyn - 

Tillsyn Bonäs 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

558 (Föreläggande) 

 

Enskilt avlopp 

Planerad tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

566 (Förbud) 

  

Enskilt avlopp 

Planerad tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

565 (Förbud) 

  

Enskilt avlopp 

Planerad tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

564 (Föreläggande) 

 

 

 

 

Livsmedelsanlägg

ning 

Klassning av 

anläggning/verksamh

et 

Beslut om klassning 2019-567 

 Remiss 

strandskyddsdispens - 

Brygga 

Yttrande 2019-563 (Tillstyrks) 

  

Enskilt avlopp 

Planerad tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

568 (Föreläggande) 

  

Enskilt avlopp 

Planerad tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

561 (Föreläggande) 

  

Enskilt avlopp 

Planerad tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

562 (Föreläggande) 

  

Enskilt avlopp 

Planerad tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

572 (Föreläggande) 
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Enskilt avlopp 

Planerad tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

570 (Föreläggande) 

  

Värmepump 

Anmälan av 

installation av 

värmepump - 

Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-571 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

  Remiss miljöfarlig 

verksamhet - 

Förfrågan om ansökan 

behöver kompletteras 

Beslut 2019-569 

 Remiss 

strandskyddsdispens - 

båtränna och pir 

Yttrande 2019-576 (Tillstyrks) 

 

Värmepump 

Anmälan av 

installation av 

värmepump - 

Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-577 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 Remiss bygglov - + 

strandskydd, 

nybyggnad av 

komplementbyggnad 

Yttrande 2019-574 (Tillstyrks 

med förbehåll) 

 Remiss bygglov - 

Nybyggnad av två 

enbostadshus 

Yttrande 2019-573 (Tillstyrks 

med förbehåll) 

 

Värmepump 

Anmälan av 

installation av 

värmepump - 

Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-578 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

 

Remiss bygglov - 

+strandskydd, 

nybyggnad av 

transformatorstation 

Yttrande 2019-579 (Tillstyrks) 

  Ansökan om tillstånd 

enligt lokala 

hälsoskyddsföreskrifte

r - Häst, tre stycken 

Ärendet avvisat 2019-580 

  

 

 

Livsmedelsanlägg

ning 

Registrering av 

livsmedelsanläggning 

Anmälningsbeslut 2019-582 

(Övrigt) 
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Värmepump 

Anmälan av 

installation av 

värmepump - Ytjord 

Anmälningsbeslut 2019-583 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 Remiss bygglov - 

Nybyggnad av 

pumpstation 

Yttrande 2019-581 (Tillstyrks 

med förbehåll) 

 Remiss bygglov - 

Förhandsbesked för 

nybyggnad av 

enbostadshus 

Yttrande 2019-584 (Tillstyrks 

med förbehåll) 

 Ansökan om tillstånd 

för enskilt avlopp 

Tillståndsbeslut 2019-585 

(Beviljat med villkor) 

 

 

 

 

Livsmedelsanlägg

ning 

Klassning av 

anläggning/verksamh

et 

Beslut om klassning 2019-588 

 Remiss bygglov - + 

strandskydd, 

nybyggnad av tio 

övernattningsstugor 

Yttrande 2019-586 ( Inget 

ställningstagande) 

  Registrering av 

livsmedelsanläggning 

Anmälningsbeslut 2019-587 

(Ingen erinran) 

 

Värmepump 

Anmälan av 

installation av 

värmepump - 

Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-589 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

 

Livsmedelsanlägg

ning 

Planerad tillsyn - 

Kontroll 

Beslut om avgift 2019-591 

 

 

Värmepump 

Anmälan av 

installation av 

värmepump - 

Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-590 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

 

 

 

Livsmedelsanlägg

ning 

Planerad tillsyn - 

Inspektion 

Beslut om avgift 2019-593 
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 Remiss 

strandskyddsdispens - 

Nybyggnad av 

fritidshus och 

komplementbygnad 

Yttrande 2019-594 (Tillstyrks) 

 

Värmepump 

Anmälan av 

installation av 

värmepump - 

Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-599 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 Remiss bygglov - + 

strandskydd, 

förhandsbesked och 

strandskyddsdispens, 

nybyggnad av 

fritidshus 

Yttrande 2019-592 (Avstyrks) 

 Remiss bygglov - 

Installation av VA 

Yttrande 2019-601 ( Inget 

ställningstagande) 

 Remiss bygglov - 

Nybyggn bostadshus 

Yttrande 2019-600 (Avstyrks) 

 Remiss 

strandskyddsdispens - 

Nybyggn av 

transformatorstation. 

Yttrande 2019-598 (Tillstyrks) 

 Remiss 

strandskyddsdispens - 

Nybyggn av 

transformatorstation. 

Yttrande 2019-597 (Tillstyrks) 

 Remiss 

strandskyddsdispens - 

Nybyggn av 

transformatorstation. 

Yttrande 2019-596 (Tillstyrks) 

 Remiss 

strandskyddsdispens - 

+ förhandsbesked. 

Nybyggn fritidshus. 

Yttrande 2019-595 (Tillstyrks) 

 Händelsestyrd tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

603 (Förbud) 

 Händelsestyrd tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

604 (Förbud) 

 Händelsestyrd tillsyn - 

Enskilt avlopp 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

605 (Förbud) 
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 Remiss bygglov - 

Tillbyggn av fritidshus 

Yttrande 2019-602 ( Inget 

ställningstagande) 

 Remiss bygglov - 

Tillbyggn av 

fritidshus. 

Yttrande 2019-606 (Tillstyrks 

med förbehåll) 

 Remiss naturvård - 

Vattenverksamhet - 

Byten av vägtrummor. 

Yttrande 2019-607 (Tillstyrks) 

 Remiss bygglov - 

Nybyggn. 

kompl.byggn. 

Yttrande 2019-608 (Avstyrks) 

 Remiss bygglov - + 

strandskydd. Nybyggn 

fritidshus. 

Yttrande 2019-610 (Tillstyrks) 

  Åtgärdskrav 

miljöfarlig verksamhet 

- Förorenat område- 

undersökningar 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

621 (Föreläggande) 

 

Värmepump 

Anmälan av 

installation av 

värmepump - 

Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-616 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

Värmepump 

Anmälan av 

installation av 

värmepump - 

Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-612 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

Värmepump 

Anmälan av 

installation av 

värmepump - 

Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-614 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 Remiss bygglov - 

Tillbyggn av 

industribyggn. 

Yttrande 2019-619 (Tillstyrks 

med förbehåll) 

 Remiss om 

förhandsbesked - 

Nybyggn bostadshus. 

Yttrande 2019-611 (Avstyrks) 

 Remiss bygglov - 

Nybyggn av lagerlokal. 

Yttrande 2019-620 (Tillstyrks 

med förbehåll) 

 Remiss 

strandskyddsdispens - 

Anläggande av brygga. 

Yttrande 2019-615 (Tillstyrks) 
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Remiss 

strandskyddsdispens - 

Nybyggn 

servicebyggnad. 

Yttrande 2019-617 (Tillstyrks) 

 Remiss 

strandskyddsdispens - 

Nybyggn 

kompl.byggn. 

Yttrande 2019-618 (Tillstyrks) 

 Remiss 

strandskyddsdispens 

Yttrande 2019-613 (Avstyrks) 

  Ansökan om tillstånd 

enligt lokala 

hälsoskyddsföreskrifte

r - Höns 

Beslut 2019-623 

 Remiss övrigt - Enkel 

Bilsport 

Yttrande 2019-622 ( Inget 

ställningstagande) 

  

 

Livsmedelsanlägg

ning 

Planerad tillsyn - 

Inspektion 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

624 (Förbud) 

 

Värmepump 

Anmälan av 

installation av 

värmepump - 

Bergvärme 

Anmälningsbeslut 2019-625 

(Föreläggande om 

försiktighetsåtgärder) 

 

 

 

Miljöfarlig 

verksamhet 

Planerad tillsyn - 

Miljöskydd 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

626 (Föreläggande) 

 

 

Miljöfarlig 

verksamhet 

Planerad tillsyn - 

Miljöskydd 

Beslut om åtgärdskrav 2019-

627 (Föreläggande) 
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§ 41  

 

Informationsärenden  

1.   Information om beslut från 

länsstyrelsen angående överklagande 

  

2. Information om pågående ärenden   

    

    

    

 




