
 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 
 

1(6) 

 

Mora Orsa miljönämnd 

Plats och tid: Digitalt via teams 08.10-10.00 

Beslutande: Per-Erik Wiik (C), Ordförande 
Åke Knutz (C), ersätter Arne Grahn (M) 
Joep Meens (MP) 
Anders Johansson (V) 
Billy Ferm (C) 
Anders Calder (C) 
Margareta Frödin (MOP) 
Anna Riekje Niburg (S) 
 
 

Övriga deltagare: Camilla Björck, miljöchef 
Susanne Brus, miljöinspektör, föredragande §22 
Lena Bergman, blivande förvaltningschef för gemensam miljö- 
och byggförvaltning §24 
Hanna Rosdal, sekreterare 
 
 

Utses att justera: Billy Ferm (C) 

 

Justeringens 
plats och tid: 

Miljökontoret 2021-06-07 

Underskrifter: ______________________________________ 

Hanna Rosdal, Sekreterare 

Paragraf  22-24 

 ______________________________________ 

Per-Erik Wiik, Ordförande 

 

 ______________________________________ 

Billy Ferm, Justerande               

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Mora Orsa 
Miljönämnd 

Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Överklagningstid: 2021-06-07               2021-06-28 

Anslaget sätts upp: 2021-06-07 Anslaget tas ner: 2021-06-29 

Förvaringsplats för protokollet: Miljökontoret, Orsa 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 

  



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

2(6) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

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

Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken .................................................................. 3 

Delegationsbeslut ............................................................................................................. 5 

Informationsärenden .......................................................................................................6 

 

  

  



 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

3(6) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 22 Dnr: 2019-936-H 08 

 

Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att Orsabostäder AB, orgnr 556215-5084 ska betala 16047 

kronor till miljönämnden för tillsyn föranledd av klagomål på inomhustemperaturen i 

Orsabostäders hyreshus på Rättvisan 3 i Orsa kommun. 

Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken samt den av kommunfullmäktige 

beslutade taxan. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljönämnden har handlagt ett ärende föranlett av klagomål på inomhustemperaturen 

i hyreshuset Rättvisan 3. Handläggningen av ärendet har hitintills tagit 16,5 timmar 

enligt följande:  

 

Datum Aktivitet Tidsåtgång (tim) 

2019-07-04, 2020-08-26 Beslut 5 

2019-06-26, 2020-06-15 Samråd/möte 2,5 

2019-06-19, 2019-06-20, 

2019-06-25, 2019-07-02, 

2019-07-04, 2019-08-28, 

2020-06-25 

Kontakt, telefonsamtal etc 5 

2020-06-17, 2020-06-18 Handläggning loggar etc 2,5 

2020-07-03 Handläggning 

kommunicering 

0,5 

2019-08-07 Platsbesök 1 

  Summa:  16,5 timmar 

Motivering 
Mora Orsa miljönämnd är tillsynsmyndighet och bedriver tillsyn och prövning enligt 

miljöbalken. Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela 

föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt denna balk. För handläggning av 

detta ärende tas avgift ut enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken under 2019 var avgiften 958 kr per timme och under 2020 var den 988 kr 

per timme. Verksamhetsutövaren är betalningsansvarig.  

Det åligger miljönämnden att på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig 

utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och 
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andra beslut som har meddelats med stöd av balken, samt vidta de åtgärder som 

behövs för att åstadkomma rättelse.  

Detta ärende är ännu inte avslutat och klagomålet som föranledde ärendet är ännu inte 

konstaterat som befogat eller obefogat. Oavsett framtida utgång i ärendet har 

miljökontoret under 2019 och 2020 behövt utreda ärendet då bland annat klagandes 

inlämnade temperaturiakttagelser samt Orsabostäders egna loggar visat på höga 

lufttemperaturer som kan indikera för hög temperatur inomhus. Under ärendets gång 

har det konstaterats att Orsabostäder inte själva har agerat och undersökt den boendes 

klagomål på ett sådant sätt att miljökontoret kunnat lämna ärendet utan vidare 

handläggning, detta visar också att verksamhetsutövaren inte uppfyller kravet på 

egenkontroll. 

Att ärendet debiteras innan det avslutats beror på att det redan pågått i flera år. Initialt 

startade det hela i ett separat ärende redan 2018 och har sedan fortsatt i detta ärende 

med start i juni 2019. Miljökontoret ser att det är lämpligt med delbetalning i ärendet 

för att undvika alltför hög slutsumma den dag ärendet avslutas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret, 2021-05-10 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Orsabostäder AB, orgnr 556215-5084 ska 

betala 16047 kronor till miljönämnden för tillsyn föranledd av klagomål på 

inomhustemperaturen i Orsabostäders hyreshus på Rättvisan 3 i Orsa kommun. 

Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken samt den av kommunfullmäktige 

beslutade taxan. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Sändlista 
Orsabostäder AB 
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§ 23  

 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut tagna under perioden 2021-04-15 till och med 2021-05-24 redovisas. 
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§ 24  

 

Informationsärenden  

1.   Presentation av blivande 

förvaltningschef för gemensam miljö- 

och byggförvaltning Lena Bergman. 

  

2. VA-plan Orsa. 

Miljöchefen informerar om att Orsa 

kommun har tagit fram ett förslag på Va-

plan som har varit ute på samråd. 

Kommunfullmäktige fattar beslut om Va-

planen under hösten. 

   

3. Beslut om vidaredelegering. 

Miljöchefen informerar om vidaredelegering 

av förvaltningschefens beslutanderätt. 

  

4. Information om vindkraftsprocess. 

Miljöchefen informerar om hur processen 

kring ansökan om tillstånd för 

vindkraftspark ser ut. Med anledning av att 

Dala Vind AB påbörjat en sådan process i 

Orsa kommun.  

  

5. Ekonomisk uppföljning. 

Miljöchefen informerar om det ekonomiska 

resultatet från januari – maj. Prognosen för 

helår är att budgeten kommer att hållas.  

  

 

 

 


