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§ 25 Dnr: 2021-1611-M02 

 

Yttrande angående tillståndsremiss, Morakniv AB, Östnor 
373:6, Mora kommun 
Länsstyrelsens diarienummer: 551-17530-2021 

Beslut 
Miljönämnden ställer sig positiv till de villkor verksamheten själva har angett.  

Miljönämnden beslutar att följande villkor föreslås till miljöprövningsdelegationen 

angående Moraknivs nya miljötillstånd: 

1. Företaget ska kontinuerligt arbeta för att minska totala mängden avfall och 
mängden avfall till deponi samt öka andelen avfall till återanvändning och 
återvinning. 

2. Saneringsutrustning för spill eller läckage ska finnas lättillgängligt. Spill ska 
omgående samlas upp och tas omhand som farligt avfall. 

3. Bolaget ska fortlöpande arbeta för att effektivisera sin energianvändning. 
 

Övrigt att ta hänsyn till: 

4. Stadsbyggnadsförvaltningen har utsetts till aktförvarare, 
Stadsbyggnadsförvaltningen finns inte längre utan nu är det Miljö- och 
byggnadsförvaltningen. Det ska därför stå att Miljö- och byggnadsförvaltningen 
är aktförvarare. 

5. Verksamhetskoden är 34.70 inte 37.70 som det står i kompletterings PM under 
punkt 1. 
 

För att verksamheten lätt ska kunna placeras in rätt enligt taxan som baseras på 

miljöprövningsförordningen vore det bra om det även fanns en begränsning för 

mängden skärvätskor i tillståndet. 

Sammanfattning av ärendet 
Morakniv AB har hos Länsstyrelsen i Dalarna ansökt om nytt tillstånd för utökad 

verksamhet på fastigheten Östnor 373:6. Miljönämnden har fått möjlighet att yttra sig 

angående de senaste revideringarna av ansökan samt om det finns ytterligare villkor än 

de föreslagna som bör vara med i tillståndet. 

Motivering 
Miljö- och byggnadsförvaltningen förordar att ovanstående villkor finns med i 

tillståndet för att det är punkter som verksamheten behöver jobba med kontinuerligt. 

Det som står under övriga punkter är sådant som verksamheten behöver komplettera 

sin ansökan med så att de korrekta uppgifterna finns. 

Laghänvisning 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa 

sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 
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omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. (2 

kap 2 § miljöbalken) 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 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. I samma syfte skall vid 

yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 

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. (2 kap 

3 § miljöbalken) 

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och 

energi samt utnyttja möjligheterna att 1. minska mängden avfall, 2. minska mängden 

skadliga ämnen i material och produkter, 3. minska de negativa effekterna av avfall och 

4. återvinna avfall. (2 kap 5 § miljöbalken) 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-08-10 

Förslag till beslut 
Miljökontoret ställer sig positiv till de villkor verksamheten själva har angett men 

föreslår även nämnden besluta om ytterligare villkor. Miljökontoret föreslår nämnden 

att följande villkor föreslås till miljöprövningsdelegationen angående Moraknivs nya 

miljötillstånd: 

1. Företaget ska kontinuerligt arbeta för att minska totala mängden avfall och 
mängden avfall till deponi samt öka andelen avfall till återanvändning och 
återvinning. 

2. Saneringsutrustning för spill eller läckage ska finnas lättillgängligt. Spill ska 
omgående samlas upp och tas omhand som farligt avfall. 

3. Bolaget ska fortlöpande arbeta för att effektivisera sin energianvändning. 
 

Övrigt att ta hänsyn till: 

4. Stadsbyggnadsförvaltningen har utsetts till aktförvarare, 
Stadsbyggnadsförvaltningen finns inte längre utan nu är det Miljö- och 
byggnadsförvaltningen. Det ska därför stå att Miljö- och byggnadsförvaltningen 
är aktförvarare. 

5. Verksamhetskoden är 34.70 inte 37.70 som det står i kompletterings PM under 
punkt 1. 
 

För att verksamheten lätt ska kunna placeras in rätt enligt taxan som baseras på 

miljöprövningsförordningen vore det bra om det även fanns en begränsning för 

mängden skärvätskor i tillståndet. 

Sändlista 
Länsstyrelsen Dalarna 
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§ 26 Dnr: 2022-671-M01 

 

Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, MaserFrakt 
AB, Utmeland 47:34, Mora kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att MaserFrakt AB, orgnr 556481-2138, ska betala 

miljösanktionsavgift på 30 000 kr (6 x 5000 kr). 

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

1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter och 4.3 b 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. 

Sammanfattning av ärendet 
MaserFrakt AB, orgnr 556481-2138, har kommit in med rapport för 2021 års 

läckagekontroll av köldmedieaggregat på fastigheten Utmeland 47:34. Anläggningen 

består bl.a. av sex aggregat som har en fyllnadsmängd på 50 ton koldioxidekvivalenter 

(CO2e) eller mer och har därmed ett kontrollintervall på sex månader:  

SYS.KA01 – 164,72 CO2e R404A 

SYS.KA03 – 51,48 CO2e R134a 

SYS.KA04 – 57,2 CO2e R134a 

SYS.KA05 – 60,06 CO2e R134a 

SYS.KA06 – 107 CO2e R452A 

SYS.KA07 – 107 CO2e R452A 

• SYS.KA01, SYS.KA03, SYS.KA04 och SYS.KA05 har bara kontrollerats vid ett 
tillfälle under 2021 nämligen 2021-09-02. De fyra aggregaten skulle ha även ha 
gjort en första kontroll under 2021 senast 2021-03-23 (räknat från sista 
kontroll under 2020) för att uppfylla kravet på ett kontrollintervall på sex 
månader (se tabell nedan). 

• SYS.KA06 konverterades 2021-03-01 och hade sedan en kontroll 2021-09-02. 
Från konverteringsdatumet räknat skulle nästföljande kontroll ha gjorts senast 
2021-09-01 för att uppfylla kravet på ett kontrollintervall på sex månader (se 
tabell nedan). 

• SYS.KA07 konverterades 2021-02-26 och hade sedan en kontroll 2021-09-02. 
Från konverteringsdatumet räknat skulle nästföljande kontroll ha gjorts senast 
2021-08-26 för att uppfylla kravet på ett kontrollintervall på sex månader (se 
tabell nedan). 

 

Aggregat Sista kontroll 2020  Kontroll 2021 

SYS.KA01 2020-09-23  2021-09-02 
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SYS.KA03 2020-09-23  2021-09-02 

SYS.KA04 2020-09-23  2021-09-02 

SYS.KA05 2020-09-23  2021-09-02 

SYS.KA06 2020-09-23 Konverterad 2021-03-01 2021-09-02 

SYS.KA07 2020-09-23 Konverterad 2021-02-26 2021-09-02 

 

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades den 2 juni 2022 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 3.3 andra stycket, 4.1, 4.2 eller 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 b i förordning 517/2014 framgår att utrustning som innehåller mer än 

50 ton CO2e eller mer men mindre än 500 ton CO2e ska läckagekontrolleras minst var 

sjätte månad. Det innebär att en kontroll måste göras senast samma dag sex månader 

efter. Eftersom det är sex aggregat som inte har uppfyllt kontrollintervallet på sex 

månader blir avgiften 6 x 5000 kr. 

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, 

Kammarkollegiet skickar faktura. 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. 

För kännedom 
Det har framkommit att inskickad rapport för 2021 innehöll felaktigt 

organisationsnummer och namn på operatören, de felaktiga uppgifterna användes i 

kommuniceringen men är korrigerade i detta beslut.  
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Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Bilaga 
Information om betalning av miljösanktionsavgift 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Miljökontoret 2022-08-10 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att MaserFrakt AB, orgnr 556481-2138, ska 

betala miljösanktionsavgift på 30 000 kr (6 x 5000 kr). 

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

1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter och 4.3 b 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. 

Sändlista 
Maserfrakt AB 

Kammarkollegiet  
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§ 27 Dnr: 2022-811-M01 

 

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

Beslut 
Miljönämnden beslutar att Region Dalarna, orgnr 232100-0180, ska betala 

miljösanktionsavgift på 15 000 kr (3 x 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 
Region Dalarna, orgnr 232100-0180, har kommit in med rapport för 2021 års 

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

rapporten framgår att tre aggregat som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller 

mer har konverterats: 

• Aggregat 215 konverterades från 47,06 ton CO2e R404A till 25,68 ton CO2e 
R452A 2021-11-23. 

• Aggregat 1252 konverterades från 31,38 ton CO2e R404A till 17,12 ton CO2e 
R452A 2021-11-23. 

• Aggregat 1253 konverterades från 39,22 ton CO2e R404A till 21,4 ton CO2e 
R452A 2021-11-23. 

Någon underrättelse om konverteringarna har inte kommit in till miljökontoret innan 

de utfördes.  

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades till Region Dalarna den 1 juni 

2022 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 § (2016:1128) 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 inte: 

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

tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap. miljöbalken. 

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, 

Kammarkollegiet skickar faktura. 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 2022-08-10 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Region Dalarna, orgnr 232100-0180, ska 

betala miljösanktionsavgift på 15 000 kr (3 x 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 
Region Dalarna 

Kammarkollegiet 
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§ 28 Dnr: 2022-726-A04 

 

Val av dataskyddsombud för Mora Orsa miljönämnd 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att utse kanslichef Anna Karlsson till dataskyddsombud tills 

vidare. 

Sammanfattning av ärendet 
EU:s dataskyddsförordning 2016/679 tillämpas som lag i Sverige sedan den 25 maj 

2018. Enligt artikel 37 i förordningen ska en myndighet eller ett offentligt organ 

utnämna ett dataskyddsombud.   

Dataskyddsombudet ska bland annat kontrollera att personuppgifter behandlas på ett 

korrekt och lagligt sätt, informera, ge stöd och råd om dataskyddsförordningen och 

angränsande regler, fungera som en kontaktpunkt för organisationen, 

tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. Ombudet ska ha en självständig roll 

i organisationen och rapporterar till ledningen. 

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2018 ett samarbete i dataskyddsfrågor 

och med det ett gemensamt dataskyddsombud. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Miljökontoret 2022-08-22 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att utse kanslichef Anna Karlsson till 

dataskyddsombud tills vidare. 

Sändlista 
Anna Karlsson 
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§ 29  

 

Informationsärenden  

1.   Aktuellt från förvaltningen 

Förvaltningschefen informerade om arbetet 

med organisationsförändringen och förslag 

kring kontorslokaler i Orsa och Mora. 
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§ 30  

 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut tagna under perioden 2022-05-20 till och med 2022-08-22 

redovisas. 

 

 

  


