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§ 13 Dnr: 2016-293-M 02 

 

Föreläggande om undersökning, FM Mattsson Mora Group 
AB, Mora kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förelägga FM Mattsson Mora Group AB, org.nr: 556051–

0207, Box 480, 792 27 Mora att:  

1. Senast 25 juni 2021 lämna in en provtagningsplan för undersökning av 
industrideponin på Östnor 355:1 och sedimenten i Norbäcken, i anslutning till 
deponin. 
 
Provtagningsplanen ska:  
 
a. Tas fram utifrån hur de tidigare verksamheterna har hanterat kemikalier, 

biprodukter och avfall. 
b. Tydligt visa provtagningspunkterna på en karta  
c. Redovisa vilka medier som provtas i de olika punkterna, samt vilka analyser 

och mätningar som ska utföras på de olika proverna.  
 

2. Utföra miljöteknisk undersökning efter att inlämnad provtagningsplan har 
godkänts av miljönämnden.  
 

3. Senast 30 november redovisa resultatet av provtagningen. 
 

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 2, 3, 7, 8 §§ och 26 kap. 9, 21, 22 §§ miljöbalken. 

Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten Östnor 355:1 finns en gammal industritipp från Bröderna Ströms 

metallfabrik. Bröderna Ströms verksamhet startade i någon form 1940 och pågick, 

enligt MIFO 1, till någon gång under 1970-talet. Fastigheten delades av gamla byvägen i 

Östnor. På ena sidan vägen (nu Östnor 355:2) bedrevs en metallfabrik och på andra 

sidan vägen (Östnor 355:1) fanns en deponi. Deponin har riskklass 2 (hög risk för 

människors hälsa och miljö) enligt MIFO fas 1 och är ett av kommunens högst 

prioriterade objekt enligt Länsstyrelsens prioriteringslista. 

 

Det går ett vattendrag/bäck genom deponin, som nedströms ansluter till Norbäcken. 

Norbäcken rinner förbi de flesta gamla fabriker i Östnor och sedan ut i Österdalälven. 

För att få en bra översikt över föroreningssituationen i hela Östnor och hur man ska gå 

vidare med åtgärder behöver spridningen från deponin utredas.  

 

Enligt uppgifter från Bolagsverket registrerades Bröderna Ströms Metallfabrik AB den 

26 juni 1967. Organisationsnummer var 556108-6959. Andra registrerade 

företagsnamn på organisationsnumret har varit Aktiebolaget Ess-Krusbär (1967-02-

22), Ostnor AB (2002-11-19) och FM Mattsson AB (2002-12-16). Bolaget upplöstes 
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genom fusion den 16 augusti 2007 och uppgick då i FM Mattsson Mora Group AB med 

organisationsnummer 556051-0207.  

Motivering 
När man bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd är man skyldig att skaffa sig den 
kunskap om området och dess eventuella föroreningar som behövs för skydda 
människor och miljö mot skada eller olägenhet, det framkommer i 2 kap 2 § 
miljöbalken (MB).  

Man är också skyldig att utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som 
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller 
olägenhet enligt 2 kap 3 § MB.  

Enligt 2 kap. 8 § MB är alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit 
en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarig till dess att skadan 
eller olägenheten upphört. 

Som tillsynsmyndighet får miljönämnden besluta om de förelägganden som behövs för 
att miljöbalken ska följas. Större åtgärder än vad som är nödvändigt i det enskilda fallet 
får inte tillgripas, enligt 26 kap 9 § MB.  

Tillsynsmyndigheten får förelägga verksamhetsutövaren eller den som är skyldig att 
vidta en åtgärd, att lämna in de uppgifter som behövs för tillsynen enligt 26 kap 21 § 
MB. 

I 26 kap. § 22 MB står att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som 
kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som 
annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra 
sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för 
tillsynen.  

Miljönämnden har gjort bedömningen att kraven inte är orimliga att uppfylla om man 
jämför kostnaden för kraven mot nyttan av undersökningen. Denna 
rimlighetsavvägning står att läsa mer om i 2 kap 7 § miljöbalken. 

Yrkanden  
Arne Grahn (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-04-08 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att förelägga FM Mattsson Mora Group AB, 

org.nr: 556051–0207, Box 480, 792 27 Mora att:  

4. Senast 25 juni 2021 lämna in en provtagningsplan för undersökning av 
industrideponin på Östnor 355:1 och sedimenten i Norbäcken, i anslutning till 
deponin. 
 

Provtagningsplanen ska:  
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d. Tas fram utifrån hur de tidigare verksamheterna har hanterat kemikalier, 
biprodukter och avfall. 

e. Tydligt visa provtagningspunkterna på en karta  
f. Redovisa vilka medier som provtas i de olika punkterna, samt vilka analyser 

och mätningar som ska utföras på de olika proverna.  
 

5. Utföra miljöteknisk undersökning efter att inlämnad provtagningsplan har 
godkänts av miljönämnden.  
 

6. Senast 30 november redovisa resultatet av provtagningen. 
 

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 2, 3, 7, 8 §§ och 26 kap. 9, 21, 22 §§ miljöbalken. 

Sändlista 
FM Mattsson Mora Group AB 
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§ 14 Dnr: 2021-207-A04 

 

Miljöpris 2021, Orsa kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att tilldela miljöpriset 2021 till Bytesbutiken i Skattungbyn, en 

ideellt driven så kallad freeshop som uppmuntrar till återbruk och second hand. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun delar varje år ut ett miljöpris till privatpersoner, föreningar eller företag 

som gjort betydande insatser för miljön. Priset, som är på 10 000 kr, är avsett att stödja 

och uppmuntra ett aktivt engagemang som bidrar till en ekologisk hållbar utveckling i 

kommunen. Miljöpristagare utses av miljönämnden och priset delas ut vid kommunens 

nationaldagsfirande. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av nomineringar 2021 

Stadgar miljöpris 
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§ 15 Dnr:2021-206-A04 

 

Miljöpris 2021, Mora kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att tilldela miljöpriset 2021 till SPF Seniorernas Bihotellgrupp 

för deras arbete med att bygga och sälja bihotellet ”Bistugan”.  

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun delar varje år ut ett miljöpris till privatpersoner, föreningar eller företag 

som gjort betydande insatser för miljön. Priset, som är på 10 000 kr, är avsett att stödja 

och uppmuntra ett aktivt engagemang som bidrar till en ekologisk hållbar utveckling i 

kommunen. Miljöpristagare utses av miljönämnden och priset delas ut vid kommunens 

nationaldagsfirande. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av nomineringar 2021 

Stadgar miljöpris 
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§ 16 Dnr: 2021-659-A01 

 

Yttrande över avtal och reglemente för gemensam miljö- och 
byggförvaltning och nämnd 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 

Synpunkter på samverkansavtal, reglemente och avtal 
Miljönämnden är positiv till att en gemensam förvaltning bildas för miljö och 

stadsbyggnad. Det är viktigt att öka samverkan för att kunna säkerställa 

kompetensförsörjningen och framtida lagkrav. Genom sammanslagningen kan flera 

gemensamma ärendeprocesser bli mer effektiva och tydliga, detta ger även positiva 

följdeffekter för medborgaren. 

Vilka konsekvenser en förändring av den politiska organisationen kan få bör utredas i 

särskild ordning och där de möjliga alternativen skall vägas mot varandra med särskild 

hänsyn till respektive kommuns möjlighet att fatta beslut som påverkar den egna 

befolkningen.  

Tills kommunerna beslutat om en eventuell förändrad politisk organisation arbetar den 

gemensamma förvaltningen med att betjäna respektive nämnd som tidigare.   

Frågan om bemanning och fysisk närvaro av tjänstemän på respektive ort bör beslutas 

av förvaltningschef, utifrån kundnyttan och möjligheter till en så effektiv organisation 

som möjligt. 

Samordning av tidsplaner för kommunplaner och ekonomi bör även ses över för 

gemensamma förvaltningar, så att en bättre koordinering för detta uppnås. 

Eftersom nya uppgifter (alkoholtillsyn, tobak, sprängämnesprekursorer) tillkommer 

den nya förvaltningen behöver en behovsutredning göras för att se till att det finns 

tillräckliga resurser för uppgifterna 

Samverkansavtal gemensam förvaltning (tom 31/12-2022) 
Det är viktigt att det i samverkansavtalet som ska gälla fram till 31 december 2022 

framgår tydligt att det är Orsa kommun som fram till 31/12-22 fortfarande är 

värdkommun för Mora Orsa miljönämnd och att styrmodell, ekonomiska principer, 

arkivansvar mm följer värdkommunen. Detta för att inte behöva göra förändringar i 

verksamheten som sedan behöver göras om igen när den gemensamma nämnden 

bildas. 

Punkt 4: I sista stycket om ansvaret för försäkring anges att Mora kommun är ansvarig 

för personal vid stadsbyggnadsförvaltningen, det behöver ändras till miljö- och 

byggnadsförvaltning. 
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Sista stycket om att informationsansvarig ska ha tillgång till ärendehanteringssystemet 

bör strykas helt i avtalet. Det är direkt olämpligt att ge andra utanför myndigheten 

tillgång till ärendehanteringssystemet eftersom alla handlingar i systemet inte är 

allmänna. 

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 
En generell synpunkt är att reglementet behöver förenklas och göras mer lättillgängligt. 

15 § Närvarorätt: en fundering är hur detta går att förena med myndighetsutövning. 

Miljönämnden har tillsyn på kommunstyrelsens verksamheter och i dessa fall är det 

direkt olämpligt att ledamöter från kommunstyrelsen deltar vid nämndssammanträdet. 

Enligt kommunallagen ska nämndsmötet hållas inom stängda dörrar vid hantering av 

ärenden som omfattas av sekretess eller som avser myndighetsutövning. 

Avtal gemensam miljö- och byggnadsnämnd 
 Punkt 3: För att det ska bli tydligt bör energi- och klimatrådgivningen (EKR) läggas 

till i avtalet. Ansvaret för EKR gäller även för Älvdalens kommun och det kan behöva 

förtydligas i avtalet (eller i reglementet). 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 
Mora och Orsa kommun har utrett om det är möjligt att samverka i en gemensam 

miljö- och byggnadsförvaltning. Kommunstyrelserna i Mora och Orsa beslutade i 

oktober 2021 om ett inriktningsbeslut för arbete med en gemensam miljö- och 

byggnadsnämnd med tillhörande förvaltning. Underlaget för att kommunfullmäktige 

ska kunna ta beslut om gemensam nämnd och förvaltningen ska enligt beslutet 

presenteras våren 2021. 

Nämnden konstaterar att det saknas underlag där man utrett olika modeller till 

nämndorganisation och vilka konsekvenser de har för respektive kommuns möjlighet 

att bestämma över sina egna angelägenheter. En genomlysning av de demokratiska 

konsekvenserna med gemensam nämnd saknas.    

Mora kommun har efter inriktningsbeslutet rekryterat en förvaltningschef för den 

tilltänkta förvaltningen som tillträder sin tjänst 3 maj 2021. 

Kommunerna har gemensamt tagit fram underlag för avtal och reglemente. Avtalen 

och reglemente följer samma upplägg som övriga gemensamma nämnder. 

Mora kommun är värdkommun, lokalisering och tillgänglighet ska vara säkerställd i 

båda kommunerna. Kostnadsfördelning ska fördelas efter befolkning. 

Avtal för gemensam förvaltning föreslås gälla från 1 september 2021 t.o.m. sista 

december 2022. Från och med 1 januari 2023 föreslås avtal om gemensam nämnd 

träda i kraft. Ansvar som idag ligger inom respektive förvaltning föreslås flyttas till den 

gemensamma förvaltningen och senare till den gemensamma nämnden. Från och med 

ikraftträdandet av gemensam nämnd föreslås också ansvaret för tillsyn, handläggning 

och beslut enligt alkohol- och tobakslagen överföras. Alkoholhandläggarna tillhör idag 

omsorgen i respektive kommun. Den gemensamma förvaltningen föreslås från 1 

september 2021 och den gemensamma nämnden från 1 januari 2023. 
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Mora Orsa miljönämnd är positiv till att en gemensam förvaltning bildas för miljö och 

stadsbyggnad och att en sammanslagning skall ske enligt föreslagen plan med 

beaktande av ovanstående synpunkter.  

Beslut om hur den politiska nämndorganisationen skall utformas bör fattas som enskilt 

beslut utifrån relevant underlag med mål att kunna träda ikraft 1 januari 2023. 

En utredning av möjliga alternativ till nämndorganisation och dess konsekvenser för 

respektive kommun bör snarast tillsättas. 

Mora Orsa miljönämnd har fått avtal samverkansavtal för perioden 1/9 2021 till och 

med 31/12 2022, samt avtal och reglemente för perioden 1/1 2023 på remiss. 

Yrkanden 
Anders Johansson (V) yrkar att nämnden beslutar enligt bilagd skrivelse.  

Beslutsgång  
Ordförande ställer Anders Johanssons yrkande mot förvaltningschefens 

tjänsteutlåtande och finner att nämnden bifaller Anders Johanssons yrkande.  

Bilagor 
Skrivelse från Anders Johansson (V). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-04-20 

Förslag till reglemente  

Förslag till samverkansavtal t.o.m.  2022-12-31 

Förslag till avtal fr.o.m. 2023-01-01 

Tjänsteutlåtande kommunchef Orsa 

Tjänsteutlåtande kommunchef Mora 

Protokoll miljökontorets samverkansgrupp  

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta enligt förvaltningschefens tjänsteutlåtande. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen Orsa 

Kommunstyrelsen Mora 
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§ 17 Dnr: 2021-715-A 02 

 

Budget och verksamhetsplan 2022 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att återremittera ärendet till ett extra insatt sammanträde den 

19 maj 2021.   

Sammanfattning av ärendet 
Inför verksamhetsåret 2022 ska nämnden fatta beslut om förslag till budget samt 

nämndmål. När det gäller budget har nämnden som utgångsläge att en uppräkning av 

budgetramen endast sker med ökade lönekostnader samt kompensation för eventuella 

ökade kapitaltjänster.  

Miljökontoret har tagit fram förslag på nämndmål och budget för 2022. 

Yrkanden  
Anders Johansson (V) yrkar att nämnden beslutar enligt förslag 1 i förvaltningschefens 

tjänsteutlåtande.  

Arne Grahn (M) yrkar att ärendet återremitteras till ett extra insatt sammanträde.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer Anders Johanssons yrkande mot Arne Grahns yrkande och finner 

att nämnden bifaller Arnes yrkande.  

Omröstning 
Omröstning begärs och ska genomföras. Nämnden godkänner följande 

omröstningsordning: ja-röst för Anders Johanssons yrkande och nej-röst för Arne 

Grahns yrkande.  Med 2 ja-röster för Anders Johanssons yrkande och 7 nej-röster för 

Arne Grahns yrkande beslutar miljönämnden att bifalla Arne Grahns förslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-04-16 

Förslag till budget 

Förslag till budget 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta följande nämndmål för 2022. 

1. Senast år 2022 ska NKI enligt insiktsmätning för miljö- och hälsoskydd och 

livsmedel vara minst 75. 

 

2. Senast år 2022 ska vi ha hållbara handläggningsprocesser och ha ökat 

effektiviteten genom att minst 4 digitaliserade processer införts. 
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Miljökontoret föreslår nämnden besluta anta budget enligt Förslag 1 för 2022, vilket 

innebär att nämnden äskar 400 tkr (Mora 300 tkr, Orsa 100 tkr) för digitalisering. 

Miljökontoret föreslår nämnden att besluta att föreslå kommunfullmäktige att höja 

timtaxan inom miljöbalkens område till 1100 kr att gälla från och med 1 januari 2022. 

Beslutet är fattat med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken (1998:808).  

Sändlista 
Kommunstyrelsen Orsa 

Kommunstyrelsen Mora 

Omröstningslista 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst  

 

Avstår 

Per-Erik Wiik (C)  x  

Anneli Eriksson (S) x   

Anders Johansson (V) x   

Joep Meens (MP)  x  

Arne Grahn (M)  x  

Billy Ferm (C)  x  

Åke Knutz (C)  x  

Margareta Frödin (MOP)  x  

Anna Riekje Niburg (S)  x  

Summa 2 7  

 

 
 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2021-04-28 

3(4) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

§ 18 Dnr: 2021-454-A 02 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, revidering 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Mora kommun respektive 

Orsa kommun:  

1. att anta i bilaga redovisat förslag till ändringar och tillägg i taxebilaga 1, samt 
 

2. att anta i bilaga redovisat förslag till tillägg i taxebilaga 2.  
 

Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808) 

Sammanfattning av ärendet 
Mora Orsa miljönämnd ska årligen göra en översyn av den av kommunfullmäktige i 

Mora respektive kommunfullmäktige i Orsa kommun antagna Taxa för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken.  

Vid tillämpningen av taxan har vi upptäckt att vissa grunder för uttag av avgift saknas i 

taxebilaga 1 och taxebilaga 2. Nämnden har därför lagt till dessa punkter. Tillägg i 

taxebilaga 2 grundar sig även på eventuell ny etablering av företag/industri. 

Taxebilaga 1 har även kompletterats med en möjlighet till reducering av tillsynsavgiften 

för tillsyn av enskilda avlopp i de fall fastighetsägaren i förväg skickat in och redovisat 

uppgifter om avloppsanläggningen via en enkät. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-04-12 

Tillägg till taxebilaga 1 

Tillägg till taxebilaga 2 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige i Mora 

kommun respektive Orsa kommun:  

1. att anta i bilaga redovisat förslag till ändringar och tillägg i taxebilaga 1, samt 
 

2. att anta i bilaga redovisat förslag till tillägg i taxebilaga 2.  
 

Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808) 

Sändlista 
Kommunfullmäktige Orsa 

Kommunfullmäktige Mora 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 19  

 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut tagna under perioden 2021-03-09 till och med 2021-04-14 redovisas. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20  

 

Informationsärenden  

1.   Efterhandsdebitering livsmedelskontroll 

Miljöchefen informerade om den nya lagstiftningen 

om livsmedelsavgifter som har trätt i kraft. SKR 

(Sveriges kommuner och regioner) håller på att ta 

fram taxeunderlag och vägledning till kommunerna.  

  

2. Ekonomisk uppföljning 

Miljöchefen informerade om det ekonomiska 

resultatet från januari - mars. Prognosen för helår är 

att budgeten kommer att hållas. 

   

    

    

    

 

 


