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§ 37 Dnr: 2020-785-M01 

 

Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, 
Länsförsäkringar, Stranden 49:3, Mora kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att Dalarnas försäkringsbolag, org.nr. 583201-4905, ska betala 

miljösanktionsavgift på 5000 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 

kapitlet 19 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Dalarnas försäkringsbolag, org.nr. 583201-4905, kom den 31 mars 2020 in med 

rapport för 2019 års läckagekontroll av köldmedieaggregat på fastigheten Stranden 

49:3. Av rapporten framgår att fyra aggregat installerades den 29 maj 2019. Varje 

aggregat innehöll 7,6 kg av köldmediet R410A vilket motsvarar 15,87 

koldioxidekvivalenter (CO2e). Miljökontoret har inte underrättats om installationen i 

förväg. 

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades till Dalarnas 

försäkringsbolag den 11 maj 2020 för yttrande. Inget yttrande har kommit in till 

miljönämnden. 

Motivering 
Enligt 30 kapitlet miljöbalken (1998:808) samt 9 kapitlet 19 § i förordningen 

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

en överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom 

att inte underrätta tillsynsmyndigheten.  

Enligt 14 § i förordning om fluorerade växthusgaser ska den som är eller avser att bli 

operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som 

innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer innan installation eller konvertering 

av sådan utrustning underrätta tillsynsmyndigheten. En underrättelse ska lämnas i så 

god tid att samråd om åtgärdens utformning och miljöpåverkan kan hållas med 

tillsynsmyndigheten. Detta gäller dock inte:  

1. för en installation eller en konvertering till följd av ett oförutsett haveri om 

omedelbara åtgärder krävs för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön 

eller betydande ekonomisk skada, eller  

2. om valet av utrustning och köldmedium behandlas inom ramen för en ansökan om 

tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap. miljöbalken. 
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Miljösanktionsavgift ska betalas oavsett om överträdelsen har skett av oaktsamhet eller 

med uppsåt. Avgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt med anledning av till 

exempel sjukdom som har gjort att den avgiftsskyldige på egen hand eller genom att 

uppdra åt någon annan inte kunnat göra det som krävs. Detta enligt 30 kapitlet 2 § 

miljöbalken. 

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. Detta enligt 30 kapitlet 

5 § miljöbalken.  

Ovanstående stycke innebär att avgiften tas ut även om beslutet överklagas. Om 

beslutet därefter upphävs återbetalas det inbetalda beloppet med ränta. Detta enligt 30 

kapitlet 9 § miljöbalken. Se även bifogad information från Kammarkollegiet. 

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut kommer 

miljösanktionsavgiften dubblas. Detta enligt 1 kapitlet 4 § förordning om 

miljösanktionsavgifter. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Bilaga 
Information om betalning av miljösanktionsavgift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-06-11 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Dalarnas försäkringsbolag, org.nr. 583201-

4905, ska betala miljösanktionsavgift på 5000 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 

kapitlet 19 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sändlista 
Dalarnas försäkringsbolag 

Kammarkollegiet  
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§ 38 Dnr: 2020-791-M01 

 

Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Circle K, 
Orsa Kyrkby 98:14, Orsa kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att Circle K Sverige AB, orgnr 556000-6834, ska betala 

miljösanktionsavgift på 5000 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 

kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Circle K Sverige AB, orgnr 556000-6834, kom den 17 mars 2020 in med rapport för 

2019 års läckagekontroll av köldmedieaggregat på Circle K på fastigheten Orsa Kyrkby 

98:14. Av rapporten framgår att aggregaten VP 1 och VP 2 innehåller vardera 5,5 kg 

R410A vilket motsvarar en fyllnadsmängd på 11,48 koldioxidekvivalenter per aggregat. 

Den fyllnadsmängden innebär att aggregaten ska kontrolleras minst var tolfte månad. 

Enligt 2018 års rapport för läckagekontroll installerades VP 1 och VP 2 den 3 januari 

2018. Enligt 2019 års rapport gjordes läckagekontroll den 25 mars 2019 på bägge 

aggregaten. Det innebär en försening på 81 dagar. 

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades till Circle K Sverige AB den 

15 maj 2020 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 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av 

den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) 

nr 842/2006 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på läckagekontroll. 

Enligt artikel 4.3 punkt a) ska utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i 

mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton kontrolleras 

för läckage minst var tolfte månad, något som inte har gjorts på den aktuella 

anläggningen.  

Miljösanktionsavgift ska betalas oavsett om överträdelsen har skett av oaktsamhet eller 

med uppsåt. Avgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt med anledning av till 

exempel sjukdom som har gjort att den avgiftsskyldige på egen hand eller genom att 

uppdra åt någon annan inte kunnat göra det som krävs. Detta enligt 30 kapitlet 2 § 

miljöbalken. 

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  
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detta beslut verkställas som en dom som har vunnit laga kraft. Detta enligt 30 kapitlet 

5 § miljöbalken.  

Ovanstående stycke innebär att avgiften tas ut även om beslutet överklagas. Om 

beslutet därefter upphävs återbetalas det inbetalda beloppet med ränta. Detta enligt 30 

kapitlet 9 § miljöbalken. Se även bifogad information från Kammarkollegiet. 

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut kommer 

miljösanktionsavgiften dubblas. Detta enligt 1 kapitlet 4 § förordning om 

miljösanktionsavgifter. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Bilaga 
Information om betalning av miljösanktionsavgift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-06-11 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Circle K Sverige AB, orgnr 556000-6834, 

ska betala miljösanktionsavgift på 5000 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 

kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sändlista 
Circle K 

Kammarkollegiet 
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§ 39 Dnr: 2020-798-M01 

 

Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Shell, 
Stranden 54:4, Mora kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att St1 Sverige AB, org.nr. 556308-5942, ska betala 

miljösanktionsavgift på 5000 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 

kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sammanfattning av ärendet 
St1 Sverige AB, org.nr. 556308-5942, kom den 31 mars 2020 in med rapport för 2019 

års läckagekontroll av köldmedieaggregat på Shell på fastigheten Stranden 54:4 i Mora. 

Av rapporten framgår att samtliga fyra aggregat på anläggningen kontrollerades den 8 

oktober 2019. Alla fyra aggregaten har en fyllnadsmängd på mer än 5 men mindre än 

50 ton koldioxidekvivalenter vilket innebär att de ska kontrolleras minst var tolfte 

månad. Enligt 2018 års rapport läckagekontrollerades ett av aggregaten den 13 februari 

2018 och de andra tre aggregaten den 15 februari 2018. Det innebär att aggregaten 

kontrollerades 237 respektive 235 dagar försent under 2019. 

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades till St1 Sverige AB den 15 maj 

2020 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 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av 

den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) 

nr 842/2006 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på läckagekontroll. 

Enligt artikel 4.3 punkt a) ska utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i 

mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton kontrolleras 

för läckage minst var tolfte månad, något som inte har gjorts på den aktuella 

anläggningen.  

Miljösanktionsavgift ska betalas oavsett om överträdelsen har skett av oaktsamhet eller 

med uppsåt. Avgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt med anledning av till 

exempel sjukdom som har gjort att den avgiftsskyldige på egen hand eller genom att 

uppdra åt någon annan inte kunnat göra det som krävs. Detta enligt 30 kapitlet 2 § 

miljöbalken. 

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  
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detta beslut verkställas som en dom som har vunnit laga kraft. Detta enligt 30 kapitlet 

5 § miljöbalken.  

Ovanstående stycke innebär att avgiften tas ut även om beslutet överklagas. Om 

beslutet därefter upphävs återbetalas det inbetalda beloppet med ränta. Detta enligt 30 

kapitlet 9 § miljöbalken. Se även bifogad information från Kammarkollegiet. 

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut kommer 

miljösanktionsavgiften dubblas. Detta enligt 1 kapitlet 4 § förordning om 

miljösanktionsavgifter. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Bilaga 
Information om betalning av miljösanktionsavgift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-06-11 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att St1 Sverige AB, org.nr. 556308-5942, ska 

betala miljösanktionsavgift på 5000 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 

kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sändlista 
Shell 

Kammarkollegiet 
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§ 40 Dnr: 2020-807-M01 

 

Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Mora 
Lasarett, Noret 128:4, Mora kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att Region Dalarna, org.nr. 232100-0180, ska betala 

miljösanktionsavgift på 5000 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 

kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarna, org.nr. 232100-0180, kom den 30 mars 2020 in med rapport för 2019 

års läckagekontroll av köldmedieaggregat på Mora lasarett på fastigheten Noret 128:4. 

Av rapporten framgår att åtta av aggregaten på anläggningen kontrollerades försent. 

Alla de åtta aggregaten har en fyllnadsmängd på mer än 5 men mindre än 50 ton 

koldioxidekvivalenter vilket innebär att de ska kontrolleras minst var tolfte månad. 

Tabellen nedan visar aggregatens kontrolldatum under 2018 och 2019 samt antal 

dagars försening. 

 

Aggregatnr. Kontroll 2018 Kontroll 2019 Försening 

91-KA01:1 2018-05-29 (installation) 2019-08-02 65 

91-KA01:2 2018-05-29 (installation) 2019-08-02 65 

1367 2018-05-23 2019-08-02 71 

1368 2018-05-23 2019-08-02 71 

1369 2018-05-23 2019-08-02 71 

1370 2018-05-23 2019-08-02 71 

1371 2018-05-23 2019-08-02 71 

1372 2018-05-23 2019-08-02 71 

 

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades till Region Dalarna den 15 

maj 2020 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 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av 

den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) 

nr 842/2006 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på läckagekontroll. 
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Enligt artikel 4.3 punkt a) ska utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i 

mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton kontrolleras 

för läckage minst var tolfte månad, något som inte har gjorts på den aktuella 

anläggningen.  

Miljösanktionsavgift ska betalas oavsett om överträdelsen har skett av oaktsamhet eller 

med uppsåt. Avgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt med anledning av till 

exempel sjukdom som har gjort att den avgiftsskyldige på egen hand eller genom att 

uppdra åt någon annan inte kunnat göra det som krävs. Detta enligt 30 kapitlet 2 § 

miljöbalken. 

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. Detta enligt 30 kapitlet 

5 § miljöbalken.  

Ovanstående stycke innebär att avgiften tas ut även om beslutet överklagas. Om 

beslutet därefter upphävs återbetalas det inbetalda beloppet med ränta. Detta enligt 30 

kapitlet 9 § miljöbalken. Se även bifogad information från Kammarkollegiet. 

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut kommer 

miljösanktionsavgiften dubblas. Detta enligt 1 kapitlet 4 § förordning om 

miljösanktionsavgifter.  

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Bilaga 
Information om betalning av miljösanktionsavgift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-06-11 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Region Dalarna, org.nr. 232100-0180, ska 

betala miljösanktionsavgift på 5000 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 

kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sändlista 
Region Dalarna 

Kammarkollegiet 
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§ 41 Dnr: 2020-636-M05 

 

Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Orsa Ishall, 
Slättberg 15:7, Orsa kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att Orsa kommun, Utskottet Samhälle, orgnr 212000-2189, ska 

betala miljösanktionsavgift på 5000 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 

kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Utskottet Samhälle, org.nr. 212000-2189, har inte kommit in med rapport för 2019 års 

läckagekontroll av köldmedieaggregat på fastigheten Slättberg 15:7. Anläggningen 

består av två aggregat: KA1 (31,376 CO2e R404A) och KA2 (31,376 CO2e R404A). 

Det har i den årliga rapporten för läckagekontroller avseende 2018 inte funnits några 

uppgifter om att aggregaten skulle vara skrotade eller konverterade på ett sätt som 

medför att anläggningen inte längre är rapporteringsskyldig.  

Den 16 april 2020 skickade miljökontoret en påminnelse till operatören och den 23 och 

24 april hade operatören och miljökontoret kontakt och pratade om vad som gällde. 

Den 3 juli 2020 kom information om att aggregaten skrotats i maj 2020, men det finns 

ingen rapport för att kontroller gjorts under 2019. Operatören tror att det inte blev 

gjort i samband med att man bytte avtal. 

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades till Utskottet Samhälle den 1 

juli 2020 för yttrande. Inget yttrande har kommit in till miljönämnden. 

Motivering 
Eftersom ingen rapport för 2019 års läckagekontroller har kommit in till miljökontoret 

får det anses som att föreskrivna läckagekontroller inte har gjorts under 2019. 

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 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av 

den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) 

nr 842/2006 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 tas ut om det är oskäligt med anledning av till 

exempel sjukdom som har gjort att den avgiftsskyldige på egen hand eller genom att 

uppdra åt någon annan inte kunnat göra det som krävs. Detta enligt 30 kapitlet 2 § 

miljöbalken. 
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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. Detta enligt 30 kapitlet 

5 § miljöbalken.  

Ovanstående stycke innebär att avgiften tas ut även om beslutet överklagas. Om 

beslutet därefter upphävs återbetalas det inbetalda beloppet med ränta. Detta enligt 30 

kapitlet 9 § miljöbalken. Se även bifogad information från Kammarkollegiet. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto  

Bilaga 
Information om betalning av miljösanktionsavgift 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-08-13 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Orsa kommun, Utskottet Samhälle, orgnr 

212000-2189, ska betala miljösanktionsavgift på 5000 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 

kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sändlista 
Orsa kommun, Utskottet Samhälle 

Kammarkollegiet  
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§ 42 Dnr: 2020-1004-M06 

 

Policydokument - förutsättningar för längre 
tömningsintervall för slamavskiljare, Mora och Orsa 
kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att dispens för längre tömningsintervall för slamavskiljare 

enligt 48 § föreskrifter om avfallshantering för Mora kommun och Orsa kommun 

beviljas då följande förutsättningar uppfylls: 

BDT-avlopp (avlopp från bad, disk och tvätt)  

− Slambrunn dimensionerad för BDT-avlopp finns installerad (minst en 
tvåkammarbrunn).  

 

WC-avlopp 

− Slambrunn dimensionerad för WC-avlopp finns installerad (trekammarbrunn med 
en minsta volym på 2 m3).  

− Minireningsverk dimensionerat för WC-avlopp finns installerad. 
 

Samt att fastigheten har någon av följande nyttjandeformer: 

− Fritidshus/permanentbostad med få boende (1-2 personer). 

− Fritidshus/ permanentbostad där fastigheten utnyttjas sparsamt. 
 

Beviljad dispens gäller i tio år. Om boende- och/eller ägandeförhållandena på 

fastigheten ändras upphör dispensen att gälla. Dispensen innebär att tömning av 

slamavskiljare där WC finns installerat ska ske vartannat år och där endast BDT är 

anslutet ska tömning ske vart fjärde år.  

Utökat tömningsintervall för slamtömning beviljas inte för avloppsanläggningar som 

har ett beslut på åtgärdskrav/förbud från Mora Orsa miljönämnd. 

Uppdaterat policydokument ersätter den policy som är antagen i Mora Orsa 

miljönämnd 2019-02-13, § 3. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret handlägger varje år ärenden där fastighetsägare önskar utökat 

tömningsintervall för slamavskiljare. För att effektivisera handläggningen, säkerställa 

skyddet av människors hälsa och miljön samt skapa tydliga riktlinjer för både 

handläggare och fastighetsägare fastställer miljönämnden vilka förutsättningar som 

ska gälla. Med anledning av reviderade föreskrifter om avfallshantering för både Mora 

kommun och Orsa kommun behöver gällande policydokument uppdateras. 
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Motivering 

Regler i gällande avfallsföreskrifter  
I 28 § föreskrivs att ordinarie tömning av slamavskiljare utförs minst en gång per år 

när det gäller WC-avlopp och minst vartannat år när det gäller BDT-avlopp. Ordinarie 

tömning av minireningsverk utförs med intervall enligt vad som följer av gällande 

tillstånd för anläggningen.  

I 45 § anges att ansökan ska vara skriftlig och ställas till Mora Orsa miljönämnd.  

I 48 § anges att längre tömningsintervall för slamavskiljare kan medges om 

belastningen är låg, om avloppsanläggningen är rätt dimensionerad och om det kan ske 

utan olägenhet för människors hälsa och miljö. Tömningsintervall på maximalt dubbel 

tid mot ordinarie tömningsintervall kan beviljas. Beslut om längre tömningsintervall 

för slamavskiljare gäller i tio år.  

Viktigt med slamtömning 
Slamtömning av både två- och trekammarbrunnar och minireningsverk måste ske 

regelbundet så att det efterföljande reningssteg inte riskerar att påverkas. Det är även 

viktigt att slamavskiljaren i markförlagda anläggningar är rätt dimensionerad, eftersom 

slam annars riskerar att gå vidare ut i reningsbädden och då försämra 

avloppsanläggningens reningsförmåga. Dessutom riskerar bädden att sätta igen. Dessa 

risker ökar om intervallet mellan tömningarna blir längre.  

Då WC är anslutet krävs enligt Naturvårdsverket och Svensk Standard 

trekammarbrunn på minst 2 m3 och då BDT är anslutet krävs tvåkammarbrunn på ca 1 

m3 för ett hushåll.  

Längre tömningsintervall kan medges 
I fall där slammängden under ett år blir liten kan det dock vara befogat att medge 

undantag från det slamtömningsintervall som föreskrivs. Detta gäller för fritidshus och 

permanentbostäder med endast en eller två boende eller där de boende vistas lite i 

huset. Slambrunnens kapacitet är dock avgörande.  

Detta policydokument kompletterar och förtydligar de regler som redan finns i 

gällande avfallsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-08-13 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår miljönämnden besluta att dispens för längre tömningsintervall 

för slamavskiljare enligt 48 § föreskrifter om avfallshantering för Mora kommun och 

Orsa kommun beviljas då följande förutsättningar uppfylls: 

BDT-avlopp (avlopp från bad, disk och tvätt)  

− Slambrunn dimensionerad för BDT-avlopp finns installerad (minst en 
tvåkammarbrunn).  

 

WC-avlopp 
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− Slambrunn dimensionerad för WC-avlopp finns installerad (trekammarbrunn med 
en minsta volym på 2 m3).  

− Minireningsverk dimensionerat för WC-avlopp finns installerad. 
 

Samt att fastigheten har någon av följande nyttjandeformer: 

− Fritidshus/permanentbostad med få boende (1-2 personer). 
− Fritidshus/ permanentbostad där fastigheten utnyttjas sparsamt. 
 

Beviljad dispens gäller i tio år. Om boende- och/eller ägandeförhållandena på 

fastigheten ändras upphör dispensen att gälla. Dispensen innebär att tömning av 

slamavskiljare där WC finns installerat ska ske vartannat år och där endast BDT är 

anslutet ska tömning ske vart fjärde år.  

Utökat tömningsintervall för slamtömning beviljas inte för avloppsanläggningar som 

har ett beslut på åtgärdskrav/förbud från Mora Orsa miljönämnd. 

Uppdaterat policydokument ersätter den policy som är antagen i Mora Orsa 

miljönämnd 2019-02-13, § 3. 

Sändlista 
- 

  



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

16(25) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 43 Dnr: 2020-960-M01 

 

Yttrande över remiss gällande Naturvårdsverkets förslag till 
nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar 
vid hantering av oljor och andra brandfarliga vätskor. 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkter på förslag till nya föreskrifter: 

Miljönämnden ställer sig positiv till att: 

1. även lösa behållare inkluderas i föreskriften. 
 

2. tidsangivelse fastställs när kopior på genomförda kontroller ska ges in till 
tillsynsmyndigheten. (Senast 6 veckor efter kontroll.) 
 

3. tidsangivelse fastställs när information om att en cistern tas ur bruk ska lämnas 
till tillsynsmyndigheten. (Senast 6 veckor före installation.) 
 

4. sanktioner genom miljösanktionsavgift införs för förseelser av punkt 2 och 3 
ovan. 
 

5. krav på ackrediterad kontroll av sekundärt skydd för cisterner inom 
vattenskyddsområde införs. 

 

Miljönämnden önskar förtydligande kring följande: 

1. Vad som menas med ”en sammanhängande period”, 3 kap. 2 §. 
 

2. När lösa behållare måste vara försedda med sekundärt skydd vid inrättande av 
nytt vattenskyddsområde, 4 kap 1 och 5 §§. 
 

3. I 5 kap, 3 § finns hänvisning till de kontroller som ska genomföras enligt 
MSBFS 2018:3. Då dessa kontroller endast gäller cisterner som är större än 1 
m³ kommer kontroll av sekundära skydd för cisterner mellan 150 l och 1 m3 

inom vattenskyddsområde falla mellan stolarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och 

vattenföroreningar vid hantering av olja och brandfarliga vätskor. Detta då det från 

branschorganisationer och myndigheter har framkommit att gällande föreskrifter har 

brister och att bestämmelserna upplevs som oklara. 

Förslaget innebär flera ändringar jämfört med de nu gällande NFS 2017:5. 

Föreskrifternas tillämpningsområde förtydligas och utökas till att även omfatta lösa  
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behållare (inte bara cisterner) och tillämpningsgränsen sänks till 150 liter inom 

vattenskyddsområde. Krav införs på ackrediterad kontroll av sekundärt skydd för 

cisterner och krav på sekundärt skydd görs om till ett funktionskrav. Bestämmelserna 

om krav på information till tillsynsmyndigheten förtydligas och anpassas även till lösa 

behållare. 

Motivering 
Miljönämnden har tidigare (2018-10-10) i sitt yttrande över vägledning till nu gällande 

föreskrifter bl a beskrivit de oklarheter för både verksamhetsutövare och 

tillsynsmyndighet som idag finns då det saknas tidsangivelser för informations-krav 

samt påföljd om krav inte uppfylls.  

Miljökontoret är därför positivt till förslag på nya föreskrifter då det blir mycket 

tydligare vad som gäller kring detta. Dock behövs några ytterligare förtydliganden i 

kapitel 3, 4 och 5. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-08-13 

Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och 

vattenföroreningar vid hantering av oljor och andra brandfarliga vätskor. 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår att nämnden lämnar följande synpunkter på förslag till nya 

föreskrifter: 

Miljönämnden ställer sig positiv till att: 

6. även lösa behållare inkluderas i föreskriften. 
7. tidsangivelse fastställs när kopior på genomförda kontroller ska ges in till 

tillsynsmyndigheten. (Senast 6 veckor efter kontroll.) 
8. tidsangivelse fastställs när information om att en cistern tas ur bruk ska lämnas 

till tillsynsmyndigheten. (Senast 6 veckor före installation.) 
9. sanktioner genom miljösanktionsavgift införs för förseelser av punkt 2 och 3 

ovan. 
10. krav på ackrediterad kontroll av sekundärt skydd för cisterner inom 

vattenskyddsområde införs. 
 
Miljönämnden önskar förtydligande kring följande: 

4. Vad som menas med ”en sammanhängande period”, 3 kap. 2 §. 
5. När lösa behållare måste vara försedda med sekundärt skydd vid inrättande av 

nytt vattenskyddsområde, 4 kap 1 och 5 §§. 
6. I 5 kap, 3 § finns hänvisning till de kontroller som ska genomföras enligt 

MSBFS 2018:3. Då dessa kontroller endast gäller cisterner som är större än 1 
m³ kommer kontroll av sekundära skydd för cisterner mellan 150 l och 1 m3 

inom vattenskyddsområde falla mellan stolarna. 

Sändlista 
Naturvårdsverket 
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§ 44 Dnr:  

 

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning,  

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda 

 så som 

fastighetsägare, att från och med den 1 januari 2021 släppa ut avloppsvatten 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 
Mora Orsa miljönämnd beslöt den 15 november 2019 att från 

och med 31 december 2024 förbjuda fortsatt utsläpp av avloppsvatten till den 

bristfälliga avloppsanläggningen på  Motivet till beslutet var att 

slamavskiljaren var av tvåkammarmodell samt att efterföljande reningssteg saknades. 

WC är anslutet till anläggningen och den bedömdes inte uppfylla de krav på rening som 

ställs i miljöbalken. Detta beslut har vunnit laga kraft. 

Under våren och sommaren 2020 har det inkommit klagomål från grannfastighetens 

 ägare om att det rinner upp avloppsvatten vid dennes uthus. Efter 

inspektion den 27 maj samt utförd undersökning kan konstateras att det är 

avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen på  som 

rinner upp vid grunden på uthuset på  Vid inspektionen noterades 

avloppslukt. 

Kommunicering 
Kommunicering angående beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten gjordes den 8 

juli 2020 med möjlighet för fastighetsägarna att lämna synpunkter. Fastighetsägarna 

 

• Felaktig slamavskiljare. 

• Avloppsvattnet rinner ut öppet på grannfastigheten vid grannens uthus. 

• Tillstånd för anläggningen saknas. 
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har hört av sig per telefon och meddelat att de tycker att det är olyckligt att de kan 

komma att behöva åtgärda sitt eget avlopp innan Orsa kommun hunnit bestämma hur 

man långsiktigt tänker med det kommunala avloppet i området. 

Motivering 
Miljönämnden har redan i ärende gjort bedömningen att 

avloppsanläggningen på fastigheten  inte uppfyller de krav som ställs i 

miljöbalken. På grund av detta har beslut fattats om att från och med den 31 december 

2024 förbjuda fortsatt utsläpp. Då avloppsvatten nu rinner upp på marken på 

grannfastigheten bedömer Mora Orsa miljönämnd att förbudet behöver träda i kraft 

betydligt tidigare än detta. För att ni ändå ska ha möjlighet att vidta lämpliga åtgärder 

gäller beslutet först från och med den 1 januari 2021. 

Avloppsanläggningen på fastigheten belastas med avloppsvatten från ett hushåll där 

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

slamavskiljare som saknar godkänd efterföljande rening. Fördelarbrunn och 

luftningsrör saknas. Avloppsvatten från anläggningen rinner ut på marken vid 

grannfastighetens uthus. 

Det finns inte något beslut från miljönämnden för avloppsanläggningen. Därmed 

saknas handlingar som visar anläggningens utformning och dimensionering samt 

uppgifter om att mark- och grundvattenförhållanden är lämpliga för rening av 

avloppsvatten genom infiltration. 

Det stämmer att Orsa kommun har en pågående utredning där man ska ta fram en 

långsiktig strategi för VA i området. Detta inbegriper att under 2021 besluta om 

kommunalt VA ska byggas ut eller om det fortsättningsvis ska vara enskilda lösningar. 

Mora Orsa miljönämnd bedömer dock att det är så angeläget att åtgärda utsläppet att 

det inte kan vänta på ovan nämnda utredning. 

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. 

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 enskild 

avloppsanläggning 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. 
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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. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-07-29 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att förbjuda  

 så som fastighetsägare, att från och med den 1 januari 2021 släppa ut 

avloppsvatten 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. 

Sändlista 
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§ 45 Dnr: 2020-1011-M01 

 

Remiss – Ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter 
(KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att nämnden inte har några synpunkter på de föreslagna 

ändringarna i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om 

bekämpningsmedel. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun har fått ett förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter 

(2008:3) om bekämpningsmedel på remiss från Kemikalieinspektionen. 

Ändringarna i föreskriften föranleds av miljödepartementets promemoria med förslag 

till ändringar i förordningen (2014:424) om bekämpningsmedel. Förslaget innebär 

förbud för all användning av växtskyddsmedel för följande områden: tomtmark, 

koloniträdgårdsområden, växthus som inte används yrkesmässigt, krukväxter i 

hemmiljö, gårdar till förskolor och skolor, lekplatser som allmänheten har tillträde till, 

tomtmark för flerfamiljshus, samt parker och trädgårdar och liknande dit allmänheten 

har tillträde. 

I promemorian föreslås att Kemikalieinspektionen bemyndigas att föreskriva om 

undantag från förbuden för verksamma ämnen som bedöms innebära en begränsad 

risk för människors hälsa och miljön. 

Kemikalieinspektionens förslag till ändringar i föreskrifterna innebär dels nya kriterier 

för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklasser, dels undantag från det av 

regeringen föreslagna förbudet i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, mot 

användning av växtskyddsmedel inom vissa områden.  

De nya kriterierna för placering i de olika behörighetsklasserna innebär att klass 3-

preparat endast får innehålla ämnen som är godkända som verksamma ämnen med låg 

risk enligt EUs genomförande förordning (EU nr 540/2011), eller har förtecknats i en 

bilaga till den föreslagna föreskriften.  För de preparat som idag tillhör klass 3 och kan 

brukas av icke yrkesmässiga användare, är det sex verksamma ämnen som inte längre 

kan placeras i den klassen. Dessa ämnen kan inte längre användas av privatpersoner 

men kommer att finnas på marknaden för yrkesmässigt bruk förutsatt att de genomgått 

tillståndsprövning och hänvisats till klass 2 eller 1. 

Kemikalieinspektionen föreslår vidare att bekämpningsmedel som placeras i klass 3 

ska vara undantagna från det förbud mot användning av bekämpningsmedel inom 

vissa områden som regeringen föreslagit.  

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-08-12 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att nämnden inte har några synpunkter på 

de föreslagna ändringarna i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om 

bekämpningsmedel. 

Sändlista 
Kemikalieinspektionen 
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§ 46 Dnr: 2019-767-A02 

 

Delårsuppföljning januari – augusti 2020 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsuppföljningen 

(nämndmål och ekonomi) för perioden januari till och med augusti 2020. 

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

januari till och med augusti 2020.  

Första delen av 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 prioriterat om bland den planerade 
kontrollen och tillsynen. Covid-19 har också inneburit att vissa ordinarie inspektioner 
inte alls har kunnat genomföras. 

I samband med delårsuppföljningen görs en uppföljning av nämndens tre mål samt av 

tillsyns och kontrollplanen. Hittills har vi klarat ett mål och de två andra har vi delvis 

uppnått. När det gäller tillsyns- och kontrollplanerna så har vi genomfört ca 43 % av 

det som planerats, vilket är bra med tanke på Coronapandemin. 

Under perioden januari till och med augusti redovisar miljönämnden ett negativt 
resultat. På grund av Covid-19 och utökat tillsynsansvar för trängsel har inte planerad 
miljötillsyn kunnat genomföras på de mindre verksamheter som inte betalar årlig 
avgift. Detta innebär att de budgeterade intäkterna uteblivit. Vi kommer att bli 
kompenserade från staten med totalt ca 200 tkr för Mora och Orsa men det kommer 
inte att kunna täcka hela intäktsbortfallet. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport jan-aug 2020, 2020-08-31 

Ekonomisk rapport jan-aug, 2020-08-31 
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§ 47  

 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut tagna under perioden 2020-05-26 till och med 2020-08-23 

redovisas. 
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§ 48  

 

Informationsärenden  

1.   Information om pågående ärenden.   

2. Information om trängseltillsynen med 

anledning av Covid-19. 

   

3. Gemensam förvaltning miljö- och 

bygg. 

  

4. Information om projektet främjande 

myndighetsutövning. 

  

5. Diskussion om mål 2021.   

 

 

 




