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§ 44 Dnr: 2018-973-A01 

 

Revision av livsmedelskontrollen - åtgärdsplan 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta upprättad åtgärdsplan med anledning av 

Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen. 

 

Joakim Turesson (M) och Christina Bröms (C) yrkar bifall till föreliggande förslag 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Dalarna har genomfört en revision av Mora Orsa miljönämnds 

livsmedelskontroll. Överlag har miljönämnden en fungerande livsmedelskontroll med 

många rutiner på plats. Vid revisionen framkom dock ett antal avvikelser på områdena 

Finansiering, Utrustning, utrymmen och provtagning, Kompetens, Mål, Uppföljning, 

Åtgärder vid bristande efterlevnad, Rutiner och enhetlighet, Kontrollpersonal samt 

Riskbaserad kontroll och Revision. 

Länsstyrelsen önskar att miljönämnden tar fram en åtgärdsplan som redovisar när och 

hur korrigerande och förebyggande åtgärder kommer att vidtas med hänsyn till 

avvikelserna. Senast den 1 januari 2019 ska åtgärdsplanen lämnas in till Länsstyrelsen. 

Motivering 
Den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad, ändamålsenlig, rättssäker och ge effekt. 

Den önskade effekten är att konsumenter ska ha tillgång till säkra livsmedel och inte bli 

vilseledda. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2018-12-11 

Åtgärdsplan 

Länsstyrelsens revisionsrapport, 2018-10-29 

Svar till länsstyrelsen, 2018-11-15 

Svar från länsstyrelsen, 2018-11-28  

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta upprättad åtgärdsplan med anledning 

av Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen. 

Sändlista 
Länsstyrelsen Dalarna 
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§ 45 Dnr: 2018-1593-A04 

 

Internkontrollplan för Mora Orsa miljönämnd 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta upprättad internkontrollplan för 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har tagit fram ett reglemente för internkontroll. Enligt detta reglemente 

har nämnden ansvar för att det finns en internkontrollplan. Denna plan ska nämnden 

årligen besluta om 

Syftet med internkontroll är att bevaka efterlevnaden av lagar, interna regelverk och 

riktlinjer, ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet samt tillförlitlig finansiell 

rapportering och information om verksamheten.  

I framtagandet av internkontrollplanen har riskanalyser gjorts för att identifiera vilka 

risker som finns i verksamheten. För att identifiera de största riskerna i verksamheten 

har riskerna värderats utifrån sannolikhet och konsekvens. För de största riskerna har 

sedan kontrollåtgärder tagits fram som beskriver vad som måste vidtas för att 

minimera eller eliminera riskerna.  

Uppföljningen av internkontrollen ska göras årligen i samband med årsredovisningen. 

Resultatet från uppföljningen av internkontrollen ska rapporteras till 

kommunstyrelsen och till kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2019 

Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2108-12-04 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta upprättad internkontrollplan för 2019. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 46 Dnr: 2018-1597-M07 

 

Tillsyn av enskilda avlopp i Mora kommun 2017–2027, 
perioden 2020–2022 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta föreslagen prioriteringsordning för tillsyn av enskilda 

avlopp i Mora kommun 2020–2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljönämndens uppdrag är att genom information och tillsyn se till att företag och 

individer följer den miljölagstiftning som gäller för verksamheten. De många enskilda 

avlopp som finns i kommunen bedöms ha ett stort tillsynsbehov. Därför ska 

miljökontoret enligt Mora kommuns VA-plan senast vid utgången av 2016 ta fram en 

tillsynsplan och bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar. 

Enligt Havs- och vattenmyndigheten (HaV) finns det i Sverige runt 700 000 enskilda 

avlopp med WC påkopplat. Utav dessa bedöms hälften sakna egentlig rening och 

många äldre avlopp är i stort behov av upprustning. I Mora kommun finns ca 1200 

enskilda avlopp. Undermåliga anläggningar utgör en uppenbar risk för smittspridning 

och övergödning av sjöar och vattendrag. 

Miljönämnden beslutade den 14 december 2016 att anta en tillsynsplan för enskilda 

avlopp i Mora kommun 2017–2027. Tillhörande prioriteringsordning fastställer vilka 

områden som är aktuella för tillsyn följande tre år (2017–2019). 

Då tillsyn/planering genomförts för åren 2017–2019 är det nu aktuellt att besluta om 

en ny prioriteringsordning för tillsynen 2020–2022. 

Motivering 
För att säkra skyddet för människors hälsa och miljön samt efterlevnaden av 9 kap. 7 § 

miljöbalken föreslår miljökontoret att Mora Orsa miljönämnd antar den föreslagna 

prioriteringsordningen för tillsyn av enskilda avlopp i Mora kommun 2020–2022. 

Beslutsunderlag 
Prioriteringsordning enskilda avlopp 
Beslut MN § 59, 2016-12-14 
Antagen tillsynsplan 
Tjänsteutlåtande, Michael Horn, Mia Bergman och Tobias Nilsson 2018-12-04 
 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta föreslagen prioriteringsordning för 

tillsyn av enskilda avlopp i Mora kommun 2020–2022. 
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§ 47 Dnr: 2018-1103-M02 

 

Beslut angående anmälan om ändring av miljöfarlig 
verksamhet, Igrene AB, Utmeland 557:4, Mora kommun  

Beslut 
Miljönämnden beslutar att Igrene AB får genomföra den anmälda åtgärden enligt de 

anmälningshandlingar som kommit in samt besluta att förelägga Igrene AB (556027-

1305) att vidta följande försiktighetsåtgärder och försiktighetsmått: 

1. Vid utsläpp av vatten från lagringsbassängen får flödet inte överstiga flödet i 
Missbäck. 
 

2. Halten DOC (löst organiskt kol) i vattnet som släpps ut från lagringsbassängen 
får inte överstiga halten DOC i Missbäck. 
 

3. Efter genomförd åtgärd ska följande uppgifter redovisas: 
a. mängd  som förbrukats, 
b. flödet i Missbäck och flödet på utsläppt vatten, 
c. analysresultat avseende DOC-halter i utsläpp respektive i Missbäck,  
d. sammanfattning av resultatet med en bedömning av risker för miljön 

och människors hälsa. 
Redovisningen ska vara miljökontoret till handa senast en månad efter 

genomförd åtgärd. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 § samt 2 kap. 2, 3 och 7 §§ miljöbalken 

(1998:808). 

Beslutet gäller tillsammans med tidigare beslut för verksamheten 

  2015-730-M02, 2015-07-01, Föreläggande om skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått, 

 2016-902-M02, 2016-07-08, Anmälan om ändring av miljöfarlig 
verksamhet, 

 2018-899-M02, 2018-07-05, Anmälan om ändring av miljöfarlig 
verksamhet 

 
Christina Bröms (C) och Joakim Turesson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Igrene AB bedriver testutvinning av gas. En gasbrunn för testproduktion har borrats på 

fastigheten Utmeland 557:4. När tester skulle utföras konstaterades att en ispropp 

bestående av metanhydrat hade bildats. Metanhydratproppen hindrade fortsatt 

gasutvinning. Igrene AB kom den 12 oktober 2018 in med en anmälan med ett förslag 

på metod för att lösa problemet med metanhydratproppen. Kompletterande uppgifter 

kom in den 27 november 2018. 

Igrene AB avser att få bort metanhydratproppen genom borrning i kombination med 

hetvatten och tillsats av ett ämne, en .  

 består av ett proteinextrakt från ett naturligt biologiskt material. 
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Totalt kommer 500 liter 50-70 %-ig  att användas. 

(forts. §47) 

Allt vatten som innehåller  kommer att överföras till befintliga 

lagringsbassänger och därefter släppas ut i recipienten Missbäck.  är lätt 

nedbrytbart. Innan vattnet släpps till Missbäck ska företaget säkerställa att tillräcklig 

nedbrytning skett för att inte syrenivån i bäcken ska påverkas av fortsatt nedbrytning 

av det organiska materialet. Detta görs genom provtagning och analys av DOC-halten 

(löst organiskt kol) i vattnet. 

Anmälan har skickats till Länsstyrelsen i Dalarna och Nodava AB för kännedom och 

möjlighet att komma in med synpunkter.  

Länsstyrelsen har valt att inte komma in med något yttrande och Nodavas yttrande har 

kommunicerats med Igrene AB. 

I ärendet har även myndighetskontakter med Länsstyrelsen Dalarna, 

Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket tagits. 

Motivering 
Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud 

som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Miljöbalken (1998:808) 26 kap. 9 § 

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd 

att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 

Miljöbalken (1998:808) 26 kap. 21 § 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa 

sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 

omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 2 § 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra 

de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 

3 § 

Den hydratinhibitor som ska användas, ECO KHI500, är ett extrakt från biologiskt 

material. Vid nedbrytning åtgår syre. Utsläppen till Missbäck kommer framför allt att 

innehålla syreförbrukande ämnen, kväve och fosfor.  

Först uppgav Igrene AB att DOC-halten ska vara högst 20 mg/l innan vattnet släpps ut 

till Missbäck. 20 mg/l anses vara en hög DOC-halt i ett naturligt vattendrag. Igrene AB 

bedömde dock detta som en rimlig nivå för det tillfälliga utsläpp som avses. Företaget 

har sedan kompletterat anmälan med ett önskat utsläppsvärde avseende DOC-halt på 

45 mg/l. Ökningen motiveras av att företaget Wasa-Åkarn AB undersökte TOC-halten 

(totalt organiskt kol) i Missbäck 2016 och kom fram till en halt på 48 mg uppströms 

Wasa-Åkarn ABs timmerterminal och 49 mg/l nedströms.  
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Eftersom detta är ett tillfälligt utsläpp med en begränsad mängd bedömer nämnden att 

en högre halt än 20 mg/l kan tillåtas. Flödet till Missbäck får inte överstiga flödet i 

bäcken. För att vattenkvaliteten i Missbäck ska upprätthållas bedömer miljönämnden  

(forts. §47) 

att halten DOC i det utsläppta vattnet inte ska överstiga DOC-halten i Missbäck. Det 

innebär att Igrene AB måste ta prov och undersöka DOC-halten i Missbäck och i det 

vatten som ska släppas ut från lagringsbassängen innan utsläpp sker. 

I bedömningen har miljönämnden även gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken 

att åtgärderna är rimliga i förhållande till miljönyttan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Annica Edström 2018-12-10 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Igrene AB får genomföra den anmälda 

åtgärden enligt de anmälningshandlingar som kommit in samt besluta att förelägga 

Igrene AB (556027-1305) att vidta följande försiktighetsåtgärder och försiktighetsmått: 

4. Vid utsläpp av vatten från lagringsbassängen får flödet inte överstiga flödet i 
Missbäck. 
 

5. Halten DOC (löst organiskt kol) i vattnet som släpps ut från lagringsbassängen 
får inte överstiga halten DOC i Missbäck. 
 

6. Efter genomförd åtgärd ska följande uppgifter redovisas: 
a. mängd  som förbrukats, 
b. flödet i Missbäck och flödet på utsläppt vatten, 
c. analysresultat avseende DOC-halter i utsläpp respektive i Missbäck,  
d. sammanfattning av resultatet med en bedömning av risker för miljön 

och människors hälsa. 
Redovisningen ska vara miljökontoret till handa senast en månad efter 

genomförd åtgärd. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 § samt 2 kap. 2, 3 och 7 §§ miljöbalken 

(1998:808). 

Beslutet gäller tillsammans med tidigare beslut för verksamheten 

  2015-730-M02, 2015-07-01, Föreläggande om skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått, 

 2016-902-M02, 2016-07-08, Anmälan om ändring av miljöfarlig 
verksamhet, 

 2018-899-M02, 2018-07-05, Anmälan om ändring av miljöfarlig 
verksamhet 
 

Sändlista 
Igrene AB 



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

9(18) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 48 Dnr:2018-1520-L03 

 

Utdömande av vite, Wasastugan, Stranden 53:1, Mora 
kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att ansöka till Förvaltningsrätten om utdömande av vite på 

1000 kr för verksamhetsutövare Siljans Resetjänster AB org.nr. 556816-0153. 

På grund av jäv deltar inte Joakim Turesson (M) i handläggningen av detta beslut.   

Sammanfattning av ärendet 
Miljönämnden har beslutat förelägga verksamheten med ett löpande vite om 1000 kr 

per punkt gällande verksamhetens egenkontroll och övervakning. Verksamheten har 

tidigare inte kunnat visat upp att processerna i verksamheten övervakats och inte heller 

att de berörda på arbetsplatsen haft kännedom om vilka rutiner som gällt för att säkra 

livsmedelshanteringen. 

Miljökontoret var på kontroll av föreläggandet den 22 november 2018. Besöket var 

oanmält och innan verksamheten öppnade för lunchservering. Vid besöket kunde inte 

ansvarig visa några dokument som visade på att övervakning skett av de kritiska 

processer som gäller för verksamheten. Ansvarig kunde däremot visa var rutiner fanns 

och kunde tala om vilka kritiska processer som fanns och skulle övervakas. Således 

uppfyllde verksamheten två av tre punkter i vitesföreläggandet.  

Motivering 
Om kontrollmyndigheten konstaterar bristande efterlevnad ska den enligt artikel 54 i 

förordning (EG) nr 882/2004 vidta åtgärder för att se till att företaget avhjälper 

situationen. En av dessa åtgärder kan vara beslut förenat med vite. Eftersom 

verksamheten inte uppfyllde en av punkterna i vitesföreläggandet ska en ansökan 

skickas till Förvaltningsrätten för utdömande. Livsmedelsföretagare har ansvaret för 

att producera säkra livsmedel och ha de förfaranden för att kontrollera att detta sker. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Elisabeth Åkärbjär 2018-12- 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att ansöka till Förvaltningsrätten om 

utdömande av vite på 1000 kr för verksamhetsutövare Siljans Resetjänster AB org.nr. 

556816-0153. 

Sändlista 
Förvaltningsrätten 
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§ 49  

 

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 2018-10-31 till och med 2018-12-09 

  Remiss samrådsärende - 12:6 - 
Skogsgödsling Orsa 1:11 

Yttrande 2018-667 

  
 

Registrering av livsmedelsanläggning 
- SHELL 

Anmälningsbeslut 
2018-664 

  Remiss bygglov - Nybyggn tälthall, 
tidsbegränsat 

Yttrande 2018-666 

  Remiss om förhandsbesked - 
Nybyggn bostadshus + stall 

Yttrande 2018-665 

  
 

Ansökan om tillstånd för enskilt 
avlopp 

Tillståndsbeslut 
2018-668 

  Remiss strandskyddsdispens - 
Förhandsbesked, nybyggn 
bostadshus 

Beslut 2018-669 

  Remiss strandskyddsdispens - 
Förhandsbesked, nybyggn 
bostadshus. 

Beslut 2018-670 

  Remiss bygglov - Tillbyggn av 
industribyggn. 

Yttrande 2018-671 

  
 

Ansökan om tillstånd för enskilt 
avlopp 

Tillståndsbeslut 
2018-672 

  Remiss bygglov - Anmälan 
installation av oljeavskiljare 

Yttrande 2018-673 

  Remiss planärenden - Upphävande 
av detaljplan för Vålan 

Yttrande 2018-674 

  Remiss strandskyddsdispens - 
Nybyggn av torn och teknikbod 

Beslut 2018-675 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
676 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
677 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
678 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
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679 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
682 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
680 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
685 

  
 

Ansökan om tillstånd för enskilt 
avlopp 

Tillståndsbeslut 
2018-684 

  
 

Anmälan om ändring av 
avloppsanläggning 

Anmälningsbeslut 
2018-681 

  
 

Anmälan om ändring av 
avloppsanläggning 

Beslut om avgift 
2018-683 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
691 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
688 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
686 

  
 

Anmälan av installation av 
värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 
2018-690 

  Remiss om förhandsbesked - 
Nybyggn bostadshus 

Yttrande 2018-689 

  
 

 
 

Planerad tillsyn - Revision Beslut om avgift 
2018-687 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
692 

  Remiss om förhandsbesked - 
Nybyggn bostadshus 

Yttrande 2018-693 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
698 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
696 

  Remiss strandskyddsdispens - 
Nybyggn av eldpallkoja 

Beslut 2018-694 

  Remiss bygglov - Nybyggn fritidshus 
+ kompl.byggn 

Yttrande 2018-697 

  Remiss strandskyddsdispens - 
Nybyggn kompl.byggnad 

Beslut 2018-695 
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Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
700 

  Remiss alkoholservering - Bishop 
arms 

Yttrande 2018-699 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
702 

  Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
705 

  Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
706 

  
 

Anmälan av installation av 
värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 
2018-707 

  Remiss bygglov - Tillbyggn + ändring 
av industrilokal 

Yttrande 2018-701 

  Remiss om förhandsbesked - 
Nybyggn två bostadshus 

Yttrande 2018-703 

  Remiss bygglov - Anmälan 
installation av VA, eldstad och 
skorsten 

Yttrande 2018-704 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
709 

  
 

Anmälan av installation av 
värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 
2018-708 

  
 

Ansökan om tillstånd för enskilt 
avlopp 

Tillståndsbeslut 
2018-711 

  
 

 

Händelsestyrd tillsyn - Inkommande 
klagomål 

Beslut om avgift 
2018-710 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
713 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
712 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
724 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
727 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
728 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
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716 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
719 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
715 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
721 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
722 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
726 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
717 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
723 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
725 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
718 

  
 
 

Planerad tillsyn - Inspektion Beslut om avgift 
2018-714 

  Anmälan av miljöfarlig verksamhet - 
Gång- och cykelväg i Färnäs 

Anmälningsbeslut 
2018-720 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
732 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
736 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
737 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
738 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
731 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
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730 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
740 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
735 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
733 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
734 

  
 

Anmälan av installation av enskilt 
avlopp utan vattentoalett 

Anmälningsbeslut 
2018-729 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
745 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
743 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
747 

  Remiss bygglov - Tidsbegränsat - 
uppställning av baracker 

Yttrande 2018-742 

  
 

 
 

Anmälan om avhjälpandeåtgärd för 
förorening - Täckning av deponi 

Anmälningsbeslut 
2018-748 

  Anmälan av nedgrävningsplats för 
häst 

Beslut 2018-741 

  Köldmediarapport - 2017 Beslut om avgift 
2018-746 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
749 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
753 

  
 

Anmälan av installation av 
värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 
2018-755 

  
 

Anmälan av installation av 
värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 
2018-757 

  
 

Anmälan av installation av 
värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 
2018-758 

  
 

Anmälan av installation av 
värmepump - Ytjord 

Anmälningsbeslut 
2018-754 

  Remiss bygglov - Nybyggn av 
servicehus för fritidsboende. 

Yttrande 2018-756 
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  Remiss övrigt - Polis - 
Klimatmanifestation med 
musikinslag 

Yttrande 2018-752 

  
 

Anmälan av installation av 
värmepump - Ytjord 

Anmälningsbeslut 
2018-750 

  Köldmediarapport - 2017 Beslut om avgift 
2018-751 

  
 

 

Anmälan av hälsoskyddsverksamhet 
- Stickande/skärnade - Tatuering 

Anmälningsbeslut 
2018-760 

  
 

 

Anmälan av hälsoskyddsverksamhet 
- Stickande/skärnade - Tatuering 

Beslut om avgift 
2018-761 

  Remiss strandskyddsdispens - 
Nybyggn av kompl.byggn. 

Beslut 2018-759 

  Remiss övrigt - Polis - Vasaloppets 
vintervecka 2019 

Yttrande 2018-764 

  
 

 

Klassning av anläggning/verksamhet Beslut om klassning 
2018-762 

  Remiss övrigt - Polis - Julmarknad, 
Orsa 

Yttrande 2018-765 

  
 

 

Planerad tillsyn - Inspektion Beslut om avgift 
2018-766 

  Anmälan om avhjälpandeåtgärd för 
förorening 

Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
767 

  
 

 

Klassning av anläggning/verksamhet  Beslut om klassning 
2018-772 

  
 

Ansökan om tillstånd för enskilt 
avlopp 

Tillståndsbeslut 
2018-770 

  
 

Klassning av anläggning/verksamhet  Beslut om klassning 
2018-771 

  
 

Anmälan av installation av 
värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 
2018-768 

  Remiss bygglov - Tillbyggn, ombyggn 
och fasadändring på bostadshus. 

Yttrande 2018-769 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
775 

  
 

 

Planerad tillsyn - Inspektion Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
777 

  
 

Klassning av anläggning/verksamhet  Beslut om klassning 
2018-778 
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Anmälan av installation av 
värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 
2018-776 

  
 

Anmälan av installation av 
värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 
2018-774 

  
 

Anmälan av installation av 
värmepump - Bergvärme 

Anmälningsbeslut 
2018-773 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
786 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
787 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
788 

  
 

 

Planerad tillsyn - Kontroll Beslut om avgift 
2018-779 

  Remiss naturvård - 
Vattenverksamhet - Uppförande av 
trädäck samt muddring. 

Yttrande 2018-781 

  Remiss naturvård - 
Vattenverksamhet - Muddring av 
kanal, Gruddbo 

Yttrande 2018-782 

  Remiss naturvård - 
Vattenverksamhet - Uppförande av 
brygga, Gesunda 

Yttrande 2018-784 

  Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
791 

  Remiss bygglov - Ändrad användning 
av lokaler 

Yttrande 2018-790 

  Remiss bygglov - Nybyggn fritidshus. Yttrande 2018-792 

  
 

 
 

Planerad tillsyn - Miljöskydd - 
avslutad täkt 

Beslut 2018-789 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
793 

  
 

Planerad tillsyn - Enskilt avlopp Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
795 

  
 
 

 
 

Planerad tillsyn - Miljöskydd Yttrande 2018-794 

  Planerad tillsyn - Inspektion Beslut om avgift 
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2018-800 

  
 

 

Planerad tillsyn - Inspektion Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
799 

  
 

 

Planerad tillsyn Beslut om 
åtgärdskrav 2018-
803 

  
 

 
 

Registrering av livsmedelsanläggning 
- Mari´s Hälsobutik i Mora AB 

Anmälningsbeslut 
2018-804 

  Remiss bygglov - Nybyggn fritidshus Yttrande 2018-805 

  Remiss strandskyddsdispens - 
Nybyggn av småbåtshamn. 

Beslut 2018-802 

  Remiss om förhandsbesked - 
Nybyggn av två bostadshus. 

Yttrande 2018-806 

  Remiss strandskyddsdispens - 
Nybyggn av nätstation. 

Beslut 2018-801 

  
 
 

Registrering av livsmedelsanläggning 
- The Bishops Arms Mora 

Anmälningsbeslut 
2018-798 
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§ 50  

 

Informationsärenden  

1.   Uppföljning av handlingsplanen   

2. Ekonomisk uppföljning    

    

    

    

 

 

 




