
 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2018-10-10 
 

1(22) 

 

Mora Orsa miljönämnd 

Plats och tid: Miljökontoret 08.10-10.45 

Beslutande: Christina Bröms (C), Ordförande 
Joakim Turesson (M) 
Margareta Ahlström (MOP) 
Jons Ingemar Larsson (S), ersätter Karolina Treson (S) 
Anna Riekje Niburg (S) 
Karin Finnpers Wahlund (C), ersätter Örjan Gustafsson (C)  
Joep Meens (MP) 
Hans Nahlbom (S) 
 
 

Övriga deltagare: Camilla Björck, miljöchef 
Mia Bergman, miljöinspektör, föredragande § 30 
Susanne Brus, miljöinspektör, föredragande § 33 
Irene Lilja, miljöinspektör, föredragande § 36 
Annica Edström, miljöinspektör, föredragande § 36 
Billy Ferm (C), ej tjänstgörande ersättare  
Margit Hielle (V), ej tjänstgörande ersättare 
Hanna Rosdal, sekreterare 
 
 

Utses att justera: Joakim Turesson (M) 

 

Justeringens 
plats och tid: 

Miljökontoret 2018-10-10 kl. 10.50 

Underskrifter: ______________________________________ 

Hanna Rosdal, Sekreterare 

Paragraf 30-36  

 ______________________________________ 

Christina Bröms, Ordförande 

 

 ______________________________________ 

Joakim Turesson, Justerande               

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Mora Orsa 
Miljönämnd 

Sammanträdesdatum: 2018-10-10 

Överklagningstid: 2018-10-11       2018-11-01 

Anslaget sätts upp: 2018-10-11 Anslaget tas ner: 2018-11-02 

Förvaringsplats för protokollet: Miljökontoret, Orsa 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2018-10-10 

2(22) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Innehållsförteckning 

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

Yttrande över remiss gällande förslag till vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter 

om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5) ..................................................................................................... 3 

Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Mora ishall, Stranden 23:1, Mora 

kommun ........................................................................................................................... 5 

Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Utmelandsskolan, Utmeland 89:251, 

Mora kommun .................................................................................................................. 7 

Anmälan om störning, Mora kommun .............................................................................9 

Handlingsplan för utökad grundbemanning .................................................................. 11 

Delegationsbeslut ........................................................................................................... 12 

Informationsärenden .....................................................................................................22 

 

  

  



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2018-10-10 

3(22) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§30 Dnr:2018-921-M01 

 

Yttrande över remiss gällande förslag till vägledning om 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5) 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att följande synpunkter lämnas på förslag till vägledning: 

3 kap. Information till tillsynsmyndigheten 

I föreskriften används begreppet information, men i vägledningen skriver man även 

anmälan vilket kan leda till begreppsförvirring för både verksamhetsutövare och 

tillsynsmyndighet. Begreppet information borde användas konsekvent. 

Kopior på utförda kontroller ska ges in till tillsynsmyndigheten enligt föreskriften. Det 

vore önskvärt om vägledningen kunde förtydliga hur tillsynsmyndigheten bör och kan 

agera om dessa inte ges in. Eftersom det dessutom saknas tidskrav på när kopior på 

utförda kontroller ska lämnas in bör det klargöras i vägledningen vad som kan anses 

som ”inom rimlig tid”. 

6 kap. Cisterner och rörledningar som tas ur bruk 

Verksamhetsutövare ska informera tillsynsmyndigheten om cistern som tagits ur bruk. 

Detta för att tillsynsmyndigheten ska kunna bestämma hur cisternen bör omhändertas. 

Då föreskriften inte anger när denna information ska lämnas till tillsynsmyndigheten 

bör vägledningen innehålla tydlig information kring detta.  

Sammanfattning av ärendet 
Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2017:5, om skydd mot mark- och vattenförorening 

vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor gäller från och med den 1 juli 2018 och 

ersätter tidigare föreskrifter, NFS 2003:24, inklusive ändringsföreskrifterna med 

nummer NFS 2006:16 och NFS 2009:3. 

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till vägledning om tillämpning av bestämmelser 

i NFS 2017:5. Detta för att underlätta tillsynsmyndigheters handläggning av ärenden 

inom föreskrifternas tillämpningsområde. 

Målgruppen för vägledningen är både verksamhetsutövare som bedriver miljöfarliga 

verksamheter och myndigheter med ansvar för tillsyn över dessa verksamheter. 

Mora och Orsa kommuner har fått ärendet på remiss från Naturvårdsverket med 

möjlighet att lämna synpunkter. Yttrande lämnas via miljönämnden Mora Orsa. 
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§30 (forts.) 

Motivering 
Miljönämnden ställer sig generellt positiv till att en vägledning tas fram för att 

förtydliga hur föreskriften ska tolkas och användas då detta underlättar för både 

verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet. 

Miljönämnden anser dock att vissa delar i kapitel 3 och 6 behöver förtydligas något. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Mia Bergman 2018-09-07 

Förslag till vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 

vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) 

2018-07-05 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att följande synpunkter lämnas på förslag till 

vägledning: 

3 kap. Information till tillsynsmyndigheten 

I föreskriften används begreppet information, men i vägledningen skriver man även 

anmälan vilket kan leda till begreppsförvirring för både verksamhetsutövare och 

tillsynsmyndighet. Begreppet information borde användas konsekvent. 

Kopior på utförda kontroller ska ges in till tillsynsmyndigheten enligt föreskriften. Det 

vore önskvärt om vägledningen kunde förtydliga hur tillsynsmyndigheten bör och kan 

agera om dessa inte ges in. Eftersom det dessutom saknas tidskrav på när kopior på 

utförda kontroller ska lämnas in bör det klargöras i vägledningen vad som kan anses 

som ”inom rimlig tid”. 

6 kap. Cisterner och rörledningar som tas ur bruk 

Verksamhetsutövare ska informera tillsynsmyndigheten om cistern som tagits ur bruk. 

Detta för att tillsynsmyndigheten ska kunna bestämma hur cisternen bör omhändertas. 

Då föreskriften inte anger när denna information ska lämnas till tillsynsmyndigheten 

bör vägledningen innehålla tydlig information kring detta.  

Sändlista 
Naturvårdsverket 

 

   



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2018-10-10 

5(22) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr: 2018-227-M05 

 

Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Mora ishall, 
Stranden 23:1, Mora kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att Mora kommun, Tekniska nämnden, org.nr 212000-2213 

ska betala en 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 
Mora Kommun, Tekniska nämnden, org.nr 212000-2213, kom den 6 mars 2018 in med 

rapport för 2017 års läckagekontroll av köldmedieaggregat på Ishallen, Stranden 23:1. 

Rapporten kom därmed in i tid men visade sig sakna uppgifter om läckagekontroller. 

Begäran om komplettering av den saknade information skickades till Tekniska 

nämnden och det har då visat sig att inga läckagekontroller genomfördes under 2017. 

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades till Mora kommun, Tekniska 

nämnden, den 20 augusti 2018 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. 

 

 



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2018-10-10 

6(22) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§31 (forts.) 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Susanne Brus 2018-09-07 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Mora kommun, Tekniska nämnden, org.nr 

212000-2213 ska betala en 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 
Tekniska nämnden, Mora kommun  
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§ 32 Dnr:2018-219-M05 

 

Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, 
Utmelandsskolan, Utmeland 89:251, Mora kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att Mora kommun, Tekniska nämnden, org.nr 212000-2213 

ska betala en 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 
Mora Kommun, Tekniska nämnden, org.nr 212000-2213, kom den 6 mars 2018 in med 

rapport för 2017 års läckagekontroll av köldmedieaggregat på Utmelandsskolan, 

Utmeland 89:251. Rapporten kom därmed in i tid men visade sig sakna uppgifter om 

läckagekontroller. Begäran om komplettering av den saknade information skickades till 

Tekniska nämnden och det har då visat sig att inga läckagekontroller genomfördes 

under 2017. 

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades till Mora kommun, Tekniska 

nämnden, den 20 augusti 2018 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. 
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§ 32 (forts.) 

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut kommer 

miljösanktionsavgiften dubblas. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Susanne Brus 2018-09-07 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Mora kommun, Tekniska nämnden, org.nr 

212000-2213 ska betala en 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 
Tekniska nämnden, Mora kommun 
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§ 33 Dnr:  

 

Anmälan om störning, Mora kommun  

Beslut 
Miljönämnden beslutar att lämna , klagomål på 

sin grannes robotgräsklippare utan ytterligare åtgärd. 

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 3 och 7 §§ samt 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808). 

Sammanfattning av ärendet 
,  in med 

klagomål på sin grannes,  robotgräsklippare. 

 uppger att hon är elöverkänslig och på grund av robotgräsklipparen  

 Åtgärder begär är 

avskärmande nätstaket mot grannen, gasolspis då  inte längre tål sin gamla spis 

samt ev. ett gasolkylskåp. 

 har lämnat sina synpunkter i ärendet och påpekar att det inte finns 

vetenskapliga belägg som stödjer elöverkänslighet. 

Motivering 
Enligt 9 kap. 3§ miljöbalken avser olägenhet för människans hälsa en störning som 

enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är 

ringa eller helt tillfällig.  

Folkhälsomyndigheten som är tillsynsvägledande utifrån miljöbalken vad gäller 

hälsoskydd uppger att forskning om elöverkänslighet har pågått under många år 

men inga resultat har kommit fram som kan förklara sambanden mellan 

elektromagnetiska fält och elöverkänslighet. Därför finns det för närvarande inte 

något vetenskapligt stöd för att det finns något orsakssamband mellan exponering 

för elektromagnetiska fält och upplevda symtom. Samtidigt råder det enligt 

Folkhälsomyndigheten inget tvivel om att det finns personer som har svåra besvär 

och lider i närheten av elektrisk utrustning. Upplevda symtom beskrivs olika av 

olika personer men att vanliga symtom är bland annat utmattning, trötthet, yrsel och 

hjärtklappning. Även Socialstyrelsen anser att det saknas bevis för att 

elöverkänslighet är en sjukdom. Miljönämnden bedömer därmed att det inte är en 

olägenhet för människors hälsa att  använder sin robotgräsklippare på sin 

tomt. Miljönämnden förnekar inte att  mår dåligt, men det finns enligt ovan 

inget stöd för att det är  robotgräsklippare som orsakar symtomen. 

Enligt miljöbalkens ena hänsynsregel, 2 kap. 3 §, ska alla som bedriver eller avser 

att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 

begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga,  
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hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det 

finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller miljön.  

I 2 kap. 7 § miljöbalken framgår att kraven i 2 kap. 3§ miljöbalken gäller i den 

utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska 

särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört 

med kostnaderna för sådana åtgärder. 

Miljönämnden anser att det inte är rimligt att begränsa  klippande av 

gräsmattan baserat på det  har uppgett i sin anmälan eftersom det enligt 

vägledande myndigheter inte finns något vetenskapligt stöd för det påstådda 

sambandet mellan elektromagnetiska fält, i detta fall robotgräsklipparen, och 

upplevda symtom. Miljönämnden anser därmed att det inte är rimligt att kräva att 

 ska tillhandahålla de åtgärder  begärt. Det är heller inga åtgärder som 

miljönämnden själv kan tillhandahålla. 

Sammanfattningsvis bedömer miljönämnden att det i detta ärende inte finns någon 

olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap. 3 § som går att koppla till 

robotgräsklipparen och att ärendet därmed ska avslutas utan ytterligare åtgärd. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Susanne Brus 2018-09-19 

Klagomål från  

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att lämna 

klagomål på sin grannes robotgräsklippare utan ytterligare åtgärd. 

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 3 och 7 §§ samt 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808). 

Sändlista 
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§ 34 Dnr:2017-673-A02 

 

Handlingsplan för utökad grundbemanning 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att  

1. Utöka grundbemanningen inom miljöbalkens område med 50 % av en tjänst 
inför 2019. Utökningen föreslås finansieras av oplanerad frånvaro samt 
tillsynsavgifter. 

2. Utöka grundbemanningen inom livsmedelsområdet med 15 % av en tjänst inför 
2019. Utökningen föreslås finansieras av ökade kontrollavgifter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöchefen har fått i uppdrag att se över möjligheterna att öka grundbemanningen på 

miljökontoret för att komma i fas med nämndens uppdrag. 

Sedan 2015 kan man konstatera att det inom miljöbalkens område har varit lägre 

personalkostnader än budgeterat. Detta har berott på bland annat frånvaro i form av 

sjukdom, vård av barn eller annan tjänstledighet. I genomsnitt har vi haft lägre 

lönekostnader på ca 125 tkr (exkl sociala avgifter) per år än budgeterat. Om man utgår 

från att det även i framtiden kommer att vara en del oplanerad frånvaro skulle en 

utökning av grundbemanningen vara möjlig. En ökning av grundbemanningen på 50 % 

av en tjänst kan finansieras av oplanerad frånvaro och tillsynsavgifter.  

När det gäller grundbemanningen inom livsmedelsområdet har vi inte samma 

utgångsläge som inom miljöbalken. Vi har under de senaste åren haft högre 

lönekostnader än budgeterat för att klara av den kontrollskuld som vi haft. En ökning 

av grundbemanningen med 15 % av en tjänst skulle vara möjlig genom att taxan för 

livsmedelskontrollen indexjusteras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2018-10-01 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att  

1. Utöka grundbemanningen inom miljöbalkens område med 50 % av en tjänst 
inför 2019. Utökningen föreslås finansieras av oplanerad frånvaro samt 
tillsynsavgifter. 

2. Utöka grundbemanningen inom livsmedelsområdet med 15 % av en tjänst inför 
2019. Utökningen föreslås finansieras av ökade kontrollavgifter. 
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§ 35  

 

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 2018-08-25 till och med 2018-09-30 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-460 

2018-08-27 Tobias 
Nilsson 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-459 

2018-08-27 Mia 
Bergman 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-456 

2018-08-27 Mia 
Bergman 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-457 

2018-08-27 Mia 
Bergman 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-454 

2018-08-27 Mia 
Bergman 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-458 

2018-08-27 Tobias 
Nilsson 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-455 

2018-08-27 Tobias 
Nilsson 

 
 Klagomål djur - 

Klagomål - skällande 
hundar 

Beslut 
2018-471 

2018-08-28 Annika 
Persson 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-476 

2018-08-28 Mia 
Bergman 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-480 

2018-08-28 Michael 
Horn 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-477 

2018-08-28 Tobias 
Nilsson 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-478 

2018-08-28 Tobias 
Nilsson 

 Planerad tillsyn - Beslut om 2018-08-28 Tobias 



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2018-10-10 

13(22) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  Enskilt avlopp åtgärdskrav 
2018-479 

Nilsson 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-472 

2018-08-28 Michael 
Horn 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-473 

2018-08-28 Tobias 
Nilsson 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-474 

2018-08-28 Michael 
Horn 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-463 

2018-08-28 Mia 
Bergman 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-467 

2018-08-28 Mia 
Bergman 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-468 

2018-08-28 Mia 
Bergman 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-469 

2018-08-28 Mia 
Bergman 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-470 

2018-08-28 Mia 
Bergman 

 
 Remiss 

strandskyddsdispens - 
Nybyggn. 
enbostadshus 

Beslut 
2018-475 

2018-08-28 Olle 
Bylander 

 
 Remiss 

strandskyddsdispens - 
Strandskyddsdispens 
för p-plats 

Beslut 
2018-464 

2018-08-28 Olle 
Bylander 

 
 Remiss bygglov - 

Tidsbegränsat bygglov 
tillbyggnad lagertält 

Yttrande 
2018-466 

2018-08-28 Michael 
Horn 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-465 

2018-08-28 Tobias 
Nilsson 

 
 

 
Anmälan om ändring 
av avloppsanläggning 

Anmälnings
beslut 
2018-461 

2018-08-28 Michael 
Horn 

 
 

 
Anmälan om ändring 
av avloppsanläggning 

Beslut om 
avgift 2018-
462 

2018-08-28 Michael 
Horn 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-491 

2018-08-29 Michael 
Horn 

 Remiss bygglov - Yttrande 2018-08-29 Michael 



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2018-10-10 

14(22) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 Bygglov nybyggnad av 
bostadshus 

2018-489 Horn 

 
 Remiss bygglov - 

Bygglov och 
strandskygg, 
Nybyggnad 
komplementbyggnad 

Yttrande 
2018-490 

2018-08-29 Michael 
Horn 

 
 Remiss bygglov - 

Tillbyggnad av 
fritidshus 

Yttrande 
2018-488 

2018-08-29 Michael 
Horn 

 
 Remiss bygglov - 

Tillbyggnad/ändrad 
användning till bostad 

Yttrande 
2018-481 

2018-08-29 Michael 
Horn 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-483 

2018-08-29 Mia 
Bergman 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-484 

2018-08-29 Mia 
Bergman 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-485 

2018-08-29 Mia 
Bergman 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-492 

2018-08-29 Tobias 
Nilsson 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-487 

2018-08-29 Mia 
Bergman 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-482 

2018-08-29 Tobias 
Nilsson 

 
 

 
 

Planerad tillsyn - 
Inspektion 

Beslut om 
avgift 2018-
486 

2018-08-29 Camilla 
Björck 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-501 

2018-08-30 Michael 
Horn 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-499 

2018-08-30 Tobias 
Nilsson 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-493 

2018-08-30 Mia 
Bergman 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-495 

2018-08-30 Mia 
Bergman 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-496 

2018-08-30 Mia 
Bergman 

 Planerad tillsyn - Beslut om 2018-08-30 Tobias 



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2018-10-10 

15(22) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  Enskilt avlopp åtgärdskrav 
2018-497 

Nilsson 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-494 

2018-08-30 Michael 
Horn 

 
 

 
 

Planerad tillsyn - 
Inspektion 

Beslut om 
avgift 2018-
498 

2018-08-30 Camilla 
Björck 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-502 

2018-08-30 Tobias 
Nilsson 

 
 

 
Anmälan av 
installation av 
värmepump - 
Bergvärme 

Anmälnings
beslut 
2018-500 

2018-08-30 Elisabeth 
Åkärbjär 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-508 

2018-08-31 Tobias 
Nilsson 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-509 

2018-08-31 Tobias 
Nilsson 

 
 

 
Anmälan av 
installation av 
värmepump - Ytjord 

Anmälnings
beslut 
2018-503 

2018-08-31 Elisabeth 
Åkärbjär 

 
 

 
Anmälan av 
installation av 
värmepump - 
Bergvärme 

Anmälnings
beslut 
2018-507 

2018-08-31 Magnus 
Lundberg 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-506 

2018-08-31 Mia 
Bergman 

 
 

 
 

Klassning av 
anläggning/verksamh
et  

Beslut om 
klassning 
2018-505 

2018-08-31 Magnus 
Lundberg 

 
 
 

 
 

Planerad tillsyn - 
Inspektion 

Beslut om 
avgift 2018-
504 

2018-08-31 Camilla 
Björck 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-512 

2018-09-03 Tobias 
Nilsson 

 
 

 
 

Planerad tillsyn Beslut om 
avgift 2018-
510 

2018-09-03 Camilla 
Björck 

 
 Klagomål på störande 

verksamhet - Buller 
Beslut 
2018-511 

2018-09-03 Matilda 
Jonsson 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-515 

2018-09-04 Michael 
Horn 

 Anmälan av Anmälnings 2018-09-04 Magnus 



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2018-10-10 

16(22) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  installation av 
värmepump - Ytjord 

beslut 
2018-513 

Lundberg 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-514 

2018-09-04 Michael 
Horn 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-520 

2018-09-05 Michael 
Horn 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-521 

2018-09-05 Michael 
Horn 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-519 

2018-09-05 Michael 
Horn 

 
 Remiss 

strandskyddsdispens - 
Strandskyddsdispens 
grävning av kanal 

Beslut 
2018-529 

2018-09-05 Olle 
Bylander 

 
 
 

 

Anmälan av 
hälsoskydds-
verksamhet - 
Stickande/skärnade - 
Fotvård 

Anmälnings
beslut 
2018-517 

2018-09-05 Matilda 
Jonsson 

 
 
 

 

Anmälan av 
hälsoskyddsverksamh
et - 
Stickande/skärnade - 
Fotvård 

Beslut om 
avgift 2018-
518 

2018-09-05 Matilda 
Jonsson 

 
 Ansökan om tillstånd 

enligt lokala 
hälsoskyddsföre-
skrifter - Höns 

Beslut 
2018-516 

2018-09-05 Annika 
Persson 

 
 

 
 

Händelsestyrd tillsyn - 
Timavgift 

Beslut om 
avgift 2018-
522 

2018-09-05 Matilda 
Jonsson 

 
 

 
 

Händelsestyrd tillsyn - 
Timavgift 

Beslut om 
avgift 2018-
523 

2018-09-05 Matilda 
Jonsson 

 
 

 
 

Händelsestyrd tillsyn - 
Timavgift 

Beslut om 
avgift 2018-
524 

2018-09-05 Matilda 
Jonsson 

 
 

 
 

 

Händelsestyrd tillsyn - 
Timavgift 

Beslut om 
avgift 2018-
525 

2018-09-05 Matilda 
Jonsson 

 
 

 
 

Händelsestyrd tillsyn - 
Timavgift 

Beslut om 
avgift 2018-
526 

2018-09-05 Matilda 
Jonsson 

 
 

 
 

Händelsestyrd tillsyn - 
Timavgift 

Beslut om 
avgift 2018-
528 

2018-09-05 Matilda 
Jonsson 



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2018-10-10 

17(22) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-531 

2018-09-06 Tobias 
Nilsson 

 
 

 
 

Registrering av 
livsmedelsanläggning 

Anmälnings
beslut 
2018-532 

2018-09-06 Kerrin 
Petty 
Nilsson 

 
 

 
Anmälan av 
installation av 
värmepump - 
Bergvärme 

Anmälnings
beslut 
2018-530 

2018-09-06 Elisabeth 
Åkärbjär 

 
 

 
Planerad tillsyn - 
Enskilt avlopp 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-536 

2018-09-07 Michael 
Horn 

 
 

 
 

Klassning av 
anläggning/verksamh
et  

Beslut om 
klassning 
2018-534 

2018-09-07 Camilla 
Dahl 

 
 

 
 

Planerad tillsyn - 
Inspektion 

Beslut om 
avgift 2018-
538 

2018-09-10 Camilla 
Björck 

 
 

 
Anmälan av 
installation av 
värmepump - Ytjord 

Anmälnings
beslut 
2018-540 

2018-09-10 Elisabeth 
Åkärbjär 

 
 

 
Anmälan av 
installation av 
värmepump - 
Bergvärme 

Anmälnings
beslut 
2018-539 

2018-09-10 Elisabeth 
Åkärbjär 

 
 

 
 

Händelsestyrd tillsyn - 
Timavgift 

Beslut om 
avgift 2018-
537 

2018-09-10 Matilda 
Jonsson 

 
 Åtgärdskrav 

miljöfarlig 
verksamhet - Tillsyn 
PCB, Noret 489:1 

Beslut om 
avgift 2018-
542 

2018-09-11 Irene Lilja 

 
 

 
Anmälan av 
installation av 
värmepump - 
Bergvärme 

Anmälnings
beslut 
2018-541 

2018-09-11 Magnus 
Lundberg 

 
 

 
 

Anmälan av 
miljöfarlig 
verksamhet avseende 
ändring - Kompl av 
verksamheten 

Anmälnings
beslut 
2018-544 

2018-09-12 Matilda 
Jonsson 

 
 

 
 

Registrering av 
livsmedelsanläggning 
- Restaurang 
Smidgården 

Anmälnings
beslut 
2018-543 

2018-09-12 Elisabeth 
Åkärbjär 

 
 

 
 

Planerad tillsyn - 
Kontroll 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-545 

2018-09-12 Camilla 
Dahl 

 
 

 
Registrering av 
livsmedelsanläggning 

Anmälnings
beslut 

2018-09-13 Kerrin 
Petty 



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2018-10-10 

18(22) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 - Espresso house 2018-548 Nilsson 

 
 

 

 

Anmälan av 
hälsoskyddsverksamh
et - 
Stickande/skärnade - 
Fotvård 

Anmälnings
beslut 
2018-546 

2018-09-13 Susanne 
Brus 

 
 

 

 

Anmälan av 
hälsoskyddsverksamh
et - 
Stickande/skärnade - 
Fotvård 

Beslut om 
avgift 2018-
547 

2018-09-13 Susanne 
Brus 

 
 

 
Ansökan om tillstånd 
för enskilt avlopp 

Tillståndsbe
slut 2018-
550 

2018-09-14 Mia 
Bergman 

 
 

 
Anmälan av 
installation av 
värmepump - 
Bergvärme 

Anmälnings
beslut 
2018-551 

2018-09-14 Elisabeth 
Åkärbjär 

 
 

 
 

Planerad tillsyn - 
Inspektion 

Beslut om 
avgift 2018-
549 

2018-09-14 Camilla 
Björck 

 
 

 
Anmälan av 
installation av 
värmepump - Ytjord 

Anmälnings
beslut 
2018-554 

2018-09-17 Magnus 
Lundberg 

 
 
 

Anmälan av 
installation av 
värmepump - 
Bergvärme 

Anmälnings
beslut 
2018-553 

2018-09-17 Magnus 
Lundberg 

 
 

 
Anmälan av 
installation av 
värmepump - 
Bergvärme 

Anmälnings
beslut 
2018-555 

2018-09-17 Magnus 
Lundberg 

 
 

 
 

Registrering av 
livsmedelsanläggning 

Anmälnings
beslut 
2018-552 

2018-09-17 Magnus 
Lundberg 

 
 

 
 

Händelsestyrd tillsyn - 
Köldmediarapport 
2017 

Beslut om 
avgift 2018-
556 

2018-09-18 Susanne 
Brus 

 
 

 
Anmälan av 
installation av 
värmepump - 
Bergvärme 

Anmälnings
beslut 
2018-557 

2018-09-19 Elisabeth 
Åkärbjär 

 
 

 
Anmälan av 
installation av 
värmepump - 
Bergvärme 

Anmälnings
beslut 
2018-558 

2018-09-19 Elisabeth 
Åkärbjär 

 
 

 
Anmälan av 
installation av 
värmepump - 
Bergvärme 

Anmälnings
beslut 
2018-559 

2018-09-19 Elisabeth 
Åkärbjär 



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2018-10-10 

19(22) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
 Remiss övrigt - Polis - 

Endurotävling, Talled 
Yttrande 
2018-560 

2018-09-19 Matilda 
Jonsson 

 
 

 
 

Registrering av 
livsmedelsanläggning 

Anmälnings
beslut 
2018-565 

2018-09-20 Camilla 
Dahl 

 
 Remiss om 

förhandsbesked - 
Nybyggn bostadshus 

Yttrande 
2018-566 

2018-09-20 Michael 
Horn 

 
 
 

 

Köldmediarapport - 
2017 

Beslut om 
avgift 2018-
562 

2018-09-20 Susanne 
Brus 

 
 

 
Händelsestyrd tillsyn - 
Köldmediarapport 
2017 

Beslut om 
avgift 2018-
561 

2018-09-20 Susanne 
Brus 

 
 

 
 

 

Planerad tillsyn - 
Inspektion 

Beslut om 
avgift 2018-
564 

2018-09-20 Camilla 
Björck 

 
 Ansökan om tillstånd 

för enskilt avlopp 
Tillståndsbe
slut 2018-
570 

2018-09-21 Mia 
Bergman 

 
 Ansökan om tillstånd 

för enskilt avlopp 
Tillståndsbe
slut 2018-
567 

2018-09-21 Tobias 
Nilsson 

 
 Ansökan om tillstånd 

för enskilt avlopp 
Tillståndsbe
slut 2018-
571 

2018-09-21 Mia 
Bergman 

 
 

 
Anmälan av 
installation av 
värmepump - Ytjord 

Anmälnings
beslut 
2018-574 

2018-09-21 Magnus 
Lundberg 

 
 

 
Anmälan av 
installation av 
värmepump - 
Bergvärme 

Anmälnings
beslut 
2018-572 

2018-09-21 Magnus 
Lundberg 

 
 

 
 

Klassning av 
anläggning/verksamh
et  

Beslut om 
klassning 
2018-569 

2018-09-21 Kerrin 
Petty 
Nilsson 

 
 

 
Anmälan av 
installation av 
värmepump - 
Bergvärme 

Anmälnings
beslut 
2018-573 

2018-09-21 Magnus 
Lundberg 

 
 Ansökan om tillstånd 

för enskilt avlopp 
Tillståndsbe
slut 2018-
575 

2018-09-21 Mia 
Bergman 

 
 

 
 

Klassning av 
anläggning/verksamh
et  

Beslut om 
klassning 
2018-578 

2018-09-24 Kerrin 
Petty 
Nilsson 

 
 Ansökan om tillstånd 

för enskilt avlopp 
Tillståndsbe
slut 2018-
581 

2018-09-24 Tobias 
Nilsson 



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2018-10-10 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
 

 
Anmälan av 
installation av 
värmepump - 
Bergvärme 

Anmälnings
beslut 
2018-576 

2018-09-24 Elisabeth 
Åkärbjär 

 
 

 

 

Planerad tillsyn - 
Inspektion 

Beslut om 
avgift 2018-
580 

2018-09-24 Camilla 
Björck 

 
 

 
 

Klassning av 
anläggning/ 
verksamhet  

Beslut om 
klassning 
2018-579 

2018-09-24 Kerrin 
Petty 
Nilsson 

 
 Remiss 

strandskyddsdispens - 
Förhandsbesked, 
nybyggn fritidshus 

Beslut 
2018-585 

2018-09-25 Olle 
Bylander 

 
 Remiss 

strandskyddsdispens - 
Nybyggn kompl.byggn 

Beslut 
2018-586 

2018-09-25 Olle 
Bylander 

 
 Remiss 

strandskyddsdispens - 
Nybyggn båthus 

Beslut 
2018-587 

2018-09-25 Olle 
Bylander 

 
 Remiss 

strandskyddsdispens - 
Anläggande av 
ytjordvärme. 

Beslut 
2018-588 

2018-09-25 Olle 
Bylander 

 
 

 
 

Planerad tillsyn - 
Inspektion 

Beslut om 
åtgärdskrav 
2018-582 

2018-09-25 Kerrin 
Petty 
Nilsson 

 
 

 

Remiss 
alkoholservering - 
Vasagatan 32 

Yttrande 
2018-583 

2018-09-25 Magnus 
Lundberg 

 
 Ansökan om tillstånd 

för enskilt avlopp 
Tillståndsbe
slut 2018-
584 

2018-09-25 Mia 
Bergman 

 
 

 
Ansökan om tillstånd 
för enskilt avlopp 

Tillståndsbe
slut 2018-
594 

2018-09-26 Michael 
Horn 

 
 

 
Anmälan av 
installation av 
värmepump - 
Bergvärme 

Anmälnings
beslut 
2018-591 

2018-09-26 Elisabeth 
Åkärbjär 

 
 

 

Planerad tillsyn - 
Hälsoskydd - Solarium 

Beslut om 
avgift 2018-
590 

2018-09-26 Susanne 
Brus 

 
 

 

Anmälan av 
hälsoskyddsverksamh
et - Stickande/ 
skärnade 

Anmälnings
beslut 
2018-592 

2018-09-26 Matilda 
Jonsson 

 
 

 

Anmälan av 
hälsoskyddsverksamh
et - Stickande/ 

Beslut om 
avgift 2018-
593 

2018-09-26 Matilda 
Jonsson 



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2018-10-10 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

skärnade 

 
 Anmälan av 

nedgrävningsplats för 
häst 

Beslut 
2018-589 

2018-09-26 Annika 
Persson 

 

   



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2018-10-10 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36  

 

Informationsärenden  

1.   Uppföljning av handlingsplanen för 

miljönämndens utvecklingsarbete 

  

2. Länsstyrelsens revision av 

livsmedelskontrollen 

   

3. Ekonomisk uppföljning   

4. Information om förorenad mark   

5. Information om pågående ärenden   

6. Skrivelse från Orsa kommuns 

revisorer 

 

7. Tillsynsveckan v. 43    

 

 

 




