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§ 27

Dnr:2019-1069-A02

Revidering av timtaxan för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet, Mora kommun
Beslut

Miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
1.
2.
3.
4.

att ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll ska vara 1300 kr
att ny timtaxa för extra offentlig kontroll och registrering ska vara 1070 kr
att den nya timtaxan träder i kraft den 1 januari 2020.
att Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
de i denna taxa antagna timtaxan med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad
på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är
oktober månad 2019.

Beslutet är fattat med stöd av §§ 3, 6, 11 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av livsmedel.

Sammanfattning av ärendet

I livsmedelslagstiftningen är de lokala kontrollmyndigheterna skyldiga att ta ut
avgifter som täcker kostnaderna för den offentliga kontrollen. Det innebär att
kommunens kostnader för offentlig kontroll samt registrering av
livsmedelsverksamheter ska täckas av avgifter och inte finansieras av skattemedel.
Under hösten 2018 hade Länsstyrelsen i Dalarna en revision av Mora Orsa miljönämnd
när det gäller livsmedelskontrollen. Länsstyrelsen gav då nämnden en avvikelse på
finansiering av den offentliga kontrollen och uppmaningen att se över timtaxan.
Anledningen till avvikelsen är att miljönämndens kostnader för offentlig
normalkontroll av livsmedel inte täcks av de årliga avgifter som nämnden tar ut.
Timtaxan ska täcka kostnader för planerad normalkontroll samt overheadkostnader
och behöver därför ses över.

Enligt bilaga VI i förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll, ska
följande kriterier ligga till grund vid beräkning av avgifter:
•
•

•

Löner till den personal som medverkar i offentlig kontroll. Medverkande
personal inkluderar även administrativ personal och politiker.
Kostnader för den personal som medverkar vid offentlig kontroll,
inklusive kostnader för utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor
och andra tillhörande kostnader.
Kostnader för provtagning och laboratorieanalyser.
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(forts. § 27)
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en modell för beräkning av
timtaxa. Modellen utgår från de kriterier som anges i EG-förordningen om offentlig
kontroll. För att beräkna miljönämndens timtaxa har SKL´s modell används och den
visar att dagens timtaxa inte speglar de faktiska kostnaderna som nämnden har. Det
leder till att skattemedel måste skjutas till för att täcka nämndens kostnader för
livsmedelskontroll. Idag har miljönämnden en timtaxa på 1107 kr för planerad kontroll
och 958 kr för registrering och extra offentlig kontroll. Enligt beräkningar behöver
timtaxan justeras till 1300 kr för planerad kontroll och till 1070 kr för registrering och
extra offentlig kontroll.

Motivering

Enligt livsmedelslagstiftningen är den lokala kontrollmyndigheten, det vill säga
miljönämnden, skyldig att ta ut avgifter som täcker kostnaderna. För att täcka
kostnaderna för offentlig kontroll av livsmedel behöver timtaxan höjas, annars innebär
det att skattemedel används för att finansiera kontrollen vilket strider mot
lagstiftningen. Länsstyrelsen har även gett miljönämnden en avvikelse när det gäller
finansiering och kostnadstäckning och uppmanar nämnden att se över timtaxan. Den
nya timtaxan föreslås därför vara 1300 kr per timme för planerad kontroll samt 1070 kr
per timme för registrering och extra offentlig kontroll.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2019-08-15

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige
1.
2.
3.
4.

att ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll ska vara 1300 kr
att ny timtaxa för extra offentlig kontroll och registrering ska vara 1070 kr
att den nya timtaxan träder i kraft den 1 januari 2020.
att Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
de i denna taxa antagna timtaxan med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad
på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är
oktober månad 2019.

Beslutet är fattat med stöd av §§ 3, 6, 11 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av livsmedel.

Sändlista

Kommunstyrelsen Mora kommun
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§ 28

Dnr:2019-1069-A02

Revidering av timtaxan för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet, Orsa kommun
Beslut

Miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
1.
2.
3.
4.

att ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll ska vara 1300 kr
att ny timtaxa för extra offentlig kontroll och registrering ska vara 1070 kr
att den nya timtaxan träder i kraft den 1 januari 2020.
att Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
de i denna taxa antagna timtaxan med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad
på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är
oktober månad 2019.

Beslutet är fattat med stöd av §§ 3, 6, 11 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av livsmedel.

Sammanfattning av ärendet

I livsmedelslagstiftningen är de lokala kontrollmyndigheterna skyldiga att ta ut
avgifter som täcker kostnaderna för den offentliga kontrollen. Det innebär att
kommunens kostnader för offentlig kontroll samt registrering av
livsmedelsverksamheter ska täckas av avgifter och inte finansieras av skattemedel.
Under hösten 2018 hade Länsstyrelsen i Dalarna en revision av Mora Orsa miljönämnd
när det gäller livsmedelskontrollen. Länsstyrelsen gav då nämnden en avvikelse på
finansiering av den offentliga kontrollen och uppmaningen att se över timtaxan.
Anledningen till avvikelsen är att miljönämndens kostnader för offentlig
normalkontroll av livsmedel inte täcks av de årliga avgifter som nämnden tar ut.
Timtaxan ska täcka kostnader för planerad normalkontroll samt overheadkostnader
och behöver därför ses över.

Enligt bilaga VI i förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll, ska
följande kriterier ligga till grund vid beräkning av avgifter:
•
•

•

Löner till den personal som medverkar i offentlig kontroll. Medverkande
personal inkluderar även administrativ personal och politiker.
Kostnader för den personal som medverkar vid offentlig kontroll,
inklusive kostnader för utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor
och andra tillhörande kostnader.
Kostnader för provtagning och laboratorieanalyser.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en modell för beräkning av
timtaxa. Modellen utgår från de kriterier som anges i EG-förordningen om offentlig
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(forts. § 28)
kontroll. För att beräkna miljönämndens timtaxa har SKL´s modell används och den
visar att dagens timtaxa inte speglar de faktiska kostnaderna som nämnden har. Det
leder till att skattemedel måste skjutas till för att täcka nämndens kostnader för
livsmedelskontroll. Idag har miljönämnden en timtaxa på 1107 kr för planerad kontroll
och 958 kr för registrering och extra offentlig kontroll. Enligt beräkningar behöver
timtaxan justeras till 1300 kr för planerad kontroll och till 1070 kr för registrering och
extra offentlig kontroll.

Motivering

Enligt livsmedelslagstiftningen är den lokala kontrollmyndigheten, det vill säga
miljönämnden, skyldig att ta ut avgifter som täcker kostnaderna. För att täcka
kostnaderna för offentlig kontroll av livsmedel behöver timtaxan höjas, annars innebär
det att skattemedel används för att finansiera kontrollen vilket strider mot
lagstiftningen. Länsstyrelsen har även gett miljönämnden en avvikelse när det gäller
finansiering och kostnadstäckning och uppmanar nämnden att se över timtaxan. Den
nya timtaxan föreslås därför vara 1300 kr per timme för planerad kontroll samt 1070 kr
per timme för registrering och extra offentlig kontroll.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2019-08-15

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige
1.
2.
3.
4.

att ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll ska vara 1300 kr
att ny timtaxa för extra offentlig kontroll och registrering ska vara 1070 kr
att den nya timtaxan träder i kraft den 1 januari 2020.
att Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
de i denna taxa antagna timtaxan med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad
på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är
oktober månad 2019.

Beslutet är fattat med stöd av §§ 3, 6, 11 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av livsmedel.

Sändlista

Kommunstyrelsen Orsa kommun
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§ 29

Dnr:2019-1023-A02

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Mora
kommun
Beslut

Miljönämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige i Mora kommun:
1.

att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2020,

2. att upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen i
Mora kommun 2013-12-09 § 116,
3. att timtaxan ska vara 1070 kronor, samt
4. att Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats
för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2019.
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken.

Sammanfattning av ärendet

Mora Orsa miljönämnd bedömer att en ny taxa inom miljöbalkens område behöver
antas. Nuvarande taxa är från 2013. Sedan dess har det skett förändringar i
lagstiftningen som gör att det finns ett behov att se över taxan. Miljönämnden har även
fått ökade kostnader. En ny enklare och modernare taxa har efterfrågats av kommuner
och näringsliv. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett underlag för
en ny behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område. Syftet har varit att taxan ska vara
enkel att förstå och mindre arbetskrävande för tillsynsmyndigheten. Den ska vara
transparent det vill säga det ska vara tydligt för verksamhetsutövaren vad avgiften
avser. Ett annat syfte är att taxan ska vara likvärdig, med gemensamt taxesystem för
kommunerna, där tillsynstid ska bedömas likartat.
Med den nya behovsstyrda taxan inom miljöbalkens område kopplar man ihop
behovsutredning, tillsynsplanering och finansiering.
Taxan består av följande delar:
•
•
•
•

Taxebestämmelser §§ 1-33
Avgiftsnivåer
Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn.
Taxebilaga 2, Fasta, årliga avgifter för tillsyn av tillståndspliktiga och
anmälningspliktiga verksamheter

Justerandes signatur
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(forts. § 29)
•

Taxebilaga 3, Timavgifter (efterskottsbetalning) för tillsyn av ej
anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och ej anmälningspliktiga
hälsoskyddsverksamheter.

Huvudsakliga förändringar av taxan
•
•
•
•
•
•
•

Avgiftsnivåer införs istället för fasta avgifter för prövning, anmälan och viss
tillsyn. Avgiftsnivåerna avspeglar handläggningens tidsåtgång.
Samma tillsynstid på tillståndspliktiga verksamheter oavsett om det är staten
eller kommunen som utför tillsynen.
Tillsynsbehovet bedöms per bransch inte per enskild verksamhet.
Varje delverksamhet bedöms inte separat. Vissa delverksamheter bedöms
normalt ingå i det samlade tillsynsbehovet för branschen.
Efterhandsdebitering av mindre, ej anmälningspliktiga, miljöfarliga
verksamheter och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter.
Risk- och erfarenhetsbedömning, premiering, riskpoäng och avgiftsklasser är
borttaget.
Undernivåer och egna indelningar i olika underkoder är borttaget.

Idag har miljönämnden en timtaxa på 958 kronor, denna taxa speglar inte de faktiska
kostnader nämnden har. Det leder till att skattemedel måste skjutas till för
handläggning och tillsyn inom miljöbalkens område. För att räkna fram nämndens
kostnader har SKLs underlag för beräkning av timtaxan använts.
För att räkna ut handläggningskostnad per timme behöver man ta fram en kostnad i
kronor per år och en tid i timmar per år. Kostnaden utgörs av kommunens
genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare. Denna kostnad består av
summan av tre olika delar: lönekostnad, del av gemensamma kostnader och
myndighetsspecifika kostnader. Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare
inom myndighetsområdet i genomsnitt ägnar åt handläggning.

Motivering

Kommunen får enligt 27 kap 1 § miljöbalken ta ut avgift för kostnader för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Annica Edström 2019-08-19

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår Mora Orsa miljönämnd besluta att föreslå kommunfullmäktige i
Mora kommun:
1.

att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2020,

Justerandes signatur
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(forts. § 29)
2. att upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen i
Mora kommun 2013-12-09 § 116,
3. att timtaxan ska vara 1070 kronor, samt
4. att Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats
för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2019.
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken.

Bilagor

• Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
- Taxebestämmelser §§ 1-33
- Avgiftsnivåer
- Taxebilaga 1
- Taxebilaga 2
- Taxebilaga 3

Sändlista

Kommunstyrelsen, Mora kommun

Justerandes signatur
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§ 30

Dnr:2019-1023-A02

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Orsa
kommun
Beslut

Miljömiljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Orsa kommun:
1.

att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2020,

2. att upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen i
Orsa kommun 2013-11-25 § 54,
3. att timtaxan ska vara 1070 kronor, samt
4. att Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats
för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2019.
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken.

Sammanfattning av ärendet

Mora Orsa miljönämnd bedömer att en ny taxa inom miljöbalkens område behöver
antas. Nuvarande taxa är från 2013. Sedan dess har det skett förändringar i
lagstiftningen som gör att det finns ett behov att se över taxan. Miljönämnden har även
fått ökade kostnader. En ny enklare och modernare taxa har efterfrågats av kommuner
och näringsliv. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett underlag för
en ny behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område. Syftet har varit att taxan ska vara
enkel att förstå och mindre arbetskrävande för tillsynsmyndigheten. Den ska vara
transparent det vill säga det ska vara tydligt för verksamhetsutövaren vad avgiften
avser. Ett annat syfte är att taxan ska vara likvärdig, med gemensamt taxesystem för
kommunerna, där tillsynstid ska bedömas likartat.
Med den nya behovsstyrda taxan inom miljöbalkens område kopplar man ihop
behovsutredning, tillsynsplanering och finansiering.
Taxan består av följande delar:
•
•
•
•

Taxebestämmelser §§ 1-33
Avgiftsnivåer
Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn.
Taxebilaga 2, Fasta, årliga avgifter för tillsyn av tillståndspliktiga och
anmälningspliktiga verksamheter
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•

Taxebilaga 3, Timavgifter (efterskottsbetalning) för tillsyn av ej
anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och ej anmälningspliktiga
hälsoskyddsverksamheter.

Huvudsakliga förändringar av taxan
•
•
•
•
•
•
•

Avgiftsnivåer införs istället för fasta avgifter för prövning, anmälan och viss
tillsyn. Avgiftsnivåerna avspeglar handläggningens tidsåtgång.
Samma tillsynstid på tillståndspliktiga verksamheter oavsett om det är staten
eller kommunen som utför tillsynen.
Tillsynsbehovet bedöms per bransch inte per enskild verksamhet.
Varje delverksamhet bedöms inte separat. Vissa delverksamheter bedöms
normalt ingå i det samlade tillsynsbehovet för branschen.
Efterhandsdebitering av mindre, ej anmälningspliktiga, miljöfarliga
verksamheter och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter.
Risk- och erfarenhetsbedömning, premiering, riskpoäng och avgiftsklasser är
borttaget.
Undernivåer och egna indelningar i olika underkoder är borttaget.

Idag har miljönämnden en timtaxa på 958 kronor, denna taxa speglar inte de faktiska
kostnader nämnden har. Det leder till att skattemedel måste skjutas till för
handläggning och tillsyn inom miljöbalkens område. För att räkna fram nämndens
kostnader har SKLs underlag för beräkning av timtaxan använts.
För att räkna ut handläggningskostnad per timme behöver man ta fram en kostnad i
kronor per år och en tid i timmar per år. Kostnaden utgörs av kommunens
genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare. Denna kostnad består av
summan av tre olika delar: lönekostnad, del av gemensamma kostnader och
myndighetsspecifika kostnader. Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare
inom myndighetsområdet i genomsnitt ägnar åt handläggning.

Motivering

Kommunen får enligt 27 kap 1 § miljöbalken ta ut avgift för kostnader för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2019-08-19

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår Mora Orsa miljönämnd besluta att föreslå kommunfullmäktige i
Orsa kommun:
1.

att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2020,

2. att upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen i
Orsa kommun 2013-11-25 § 54,
3. att timtaxan ska vara 1070 kronor, samt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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(forts. § 30)
4. att Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats
för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2019.
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken.

Bilaga

• Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
- Taxebestämmelser §§ 1-33
- Avgiftsnivåer
- Taxebilaga 1
- Taxebilaga 2
- Taxebilaga 3

Sändlista

Kommunstyrelsen Orsa kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr:2019-1040-A02

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, Mora kommun
Beslut

Miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Mora kommun:
1.

att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens
område att gälla från och med 1 januari 2020.

2. att upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i Mora
kommun 2012-06-25 § 58.
Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 §
strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Sammanfattning av ärendet

Mora Orsa miljönämnd har ett tillsynsansvar enligt strålskyddslagen, enligt denna lag
har kommunen rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för tillsyn och prövning.
Nuvarande taxa är föråldrad och det har skett förändringar i lagstiftningen som gör att
det finns ett behov av att ändra taxan.
Ändringarna består i:
−
−
−

ändrade laghänvisningar
ändring från fast avgift för anmälan av solarieverksamhet till timavgift
införande av möjlighet att ta ut en avgift för kontrollköp som numera får göras
enligt strålskyddslagstiftningen.

Motivering

Kommunen får enligt, 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 §
strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar, ta ut avgift för
kostnader för prövning och tillsyn.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2019

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige i Mora
kommun:
1.

att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens
område att gälla från och med 1 januari 2020.
2. att upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i Mora
kommun 2012-06-25 § 58.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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(forts. § 31)
Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 §
strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Bilaga

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Sändlista

Kommunstyrelsen Mora kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr:2109-1040-A02

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, Orsa kommun
Beslut

Miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Orsa kommun:
1.

att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens
område att gälla från och med 1 januari 2020.
2. att upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i Orsa
kommun 2012-09-24 § 45.

Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 §
strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Sammanfattning av ärendet

Mora Orsa miljönämnd har ett tillsynsansvar enligt strålskyddslagen, enligt denna lag
har kommunen rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för tillsyn och prövning.
Nuvarande taxa är föråldrad och det har skett förändringar i lagstiftningen som gör att
det finns ett behov av att ändra taxan.
Ändringarna består i:
-

ändrade laghänvisningar
ändring från fast avgift för anmälan av solarieverksamhet till timavgift
införande av möjlighet att ta ut en avgift för kontrollköp som numera får göras
enligt strålskyddslagstiftningen.

Motivering

Kommunen får enligt, 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 §
strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar, ta ut avgift för
kostnader för prövning och tillsyn.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Camilla Björck, 2019-08-15

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige i Orsa
kommun:
1.

att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens
område att gälla från och med 1 januari 2020.
2. att upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i Orsa
kommun 2012-09-24 § 45.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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(forts. § 32)
Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 §
strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Bilaga

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Sändlista

Kommunstyrelsen Orsa kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Dnr:2019-68-A04

Förslag på utbildningsplan för Mora Orsa miljönämnd
Beslut

Miljönämnden beslutar att anta utbildningsplanen.

Sammanfattning av ärendet

Miljökontoret har tagit fram ett förslag till utbildningsplan för miljönämnden. Planen
innehåller två utbildningstillfällen, ett under hösten 2019 och ett i början på 2020.

Beslutsunderlag

Skrivelse, Camilla Björck 2019-08-15

Förslag till beslut

Miljönämnden beslutar att anta utbildningsplanen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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34

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 2019-05-29 till och med 2019-08-19
2019576

Västbygge 218:7

2019635

Häradsarvet 189:2,
Värmepump

2019721

Åsengården, Björka
39:1,
Livsmedelsanläggning
Färnäs S: 10

2019733
2019736

Färnäs S: 10

2019750

Kråkberg 41:41,
Värmepump

2019755
2019761
2019766
2019719
2019703
2019725
2019745

Remiss bygglov - +
strandskydd. Nybyggn
fritidshus och rivning
bostadshus
Anmälan av installation av
värmepump - Bergvärme
Remiss alkoholservering Åsengården
Remiss om förhandsbesked Anordnande av
uppställningsplats
Remiss om förhandsbesked Nybyggn av
lagerlokal/verkstad.
Anmälan av installation av
värmepump - Bergvärme

Yttrande 2019-335
(Tillstyrks med förbehåll)
Anmälningsbeslut 2019-331
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Yttrande 2019-327
(Tillstyrks)
Yttrande 2019-334
(Tillstyrks med förbehåll)
Yttrande 2019-333
(Tillstyrks med förbehåll)

Anmälningsbeslut 2019-329
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Orsa Kyrkby 3:6
Remiss bygglov - Nybyggnad Yttrande 2019-332
av sportanläggning
(Tillstyrks med förbehåll)
Gävunda S: 5
Remiss strandskyddsdispens - Beslut 2019-328
Nybyggn av båthus.
Östnor 247:4
Remiss strandskyddsdispens - Beslut 2019-330
Nybyggn av kompl.byggn.
Venjans Camping, Knås Registrering av
Anmälningsbeslut 2019-336
183:112,
livsmedelsanläggning
(Ingen erinran)
Livsmedelsanläggning
Oxberg 164:1,
Anmälan av installation av
Anmälningsbeslut 2019-340
Värmepump
värmepump - Bergvärme
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Orsa Kyrkby 84:2,
Anmälan av installation av
Anmälningsbeslut 2019-345
Värmepump
värmepump - Ytjord
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Kiosken i Venjan, Knås Registrering av
Anmälningsbeslut 2019-337
216:3,
livsmedelsanläggning
(Ingen erinran)
Livsmedelsanläggning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019752

Utmeland 29:54,
Värmepump

2019757
2019758

Åberga 1:10

2019759
2019762
2019764
2019781
2016293
2019702
2019760
2019620
2019629
2019748
2019779
2019799
20181540
2019100
2019780
2019-

Anmälan av installation av
värmepump - Bergvärme

Remiss bygglov - Nybyggn
fritidshus + kompl.byggn.
Nederberga 10:17
Remiss bygglov - +
strandskydd. Nybyggn av
verksadslokal.
Utmeland 25:112
Remiss bygglov - Nybyggn av
parkeringar.
Bonäs 51:12
Remiss bygglov - +
strandskydd. Nybyggn
fritidshus + kompl.byggn.
Vika 206:7
Remiss bygglov - Nybyggn
fritidshus.
O´learys, Stranden 33:1, Remiss alkoholservering Livsmedelsanläggning Serveringstält, Våmmevi
FM Mattsson Mora
Rapport om undersökning av
Group AB (norra
förorening - Förorenat
fabriken), Östnor 378:1, område förstudie
Miljöfarlig verksamhet
Oxberg 104:2
Ansökan om tillstånd för
enskilt avlopp
Färnäs 308:3
Remiss bygglov - Rivning av
kompl.byggn.
Kaptens Motor AB, Orsa Planerad tillsyn - Miljöskydd
Kyrkby 24:12,
Miljöfarlig verksamhet
Vattnäs SK Fotboll,
Klassning av
Vattnäs S: 9,
anläggning/verksamhet
Livsmedelsanläggning
Serveringstält Orsayran, Remiss alkoholservering Köpmannen 8,
Restaurang Dalgatan 118 AB
Livsmedelsanläggning
Moraparken, Stranden Remiss alkoholservering 44:16,
Moraparken
Livsmedelsanläggning
Glassbaren KAIS,
Registrering av
Stranden 53:1,
livsmedelsanläggning
Livsmedelsanläggning
Vika 190:3
Ansökan om tillstånd för
enskilt avlopp
Wibe Restaurangen,
Klassning av
Utmeland 486:1,
anläggning/verksamhet
Livsmedelsanläggning
Tomteland Tomtemors Remiss alkoholservering
Café, Häradsarvet
212:4,
Livsmedelsanläggning
Hanséngården,
Registrering av

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anmälningsbeslut 2019-339
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Yttrande 2019-338
(Tillstyrks)
Yttrande 2019-347
(Tillstyrks med förbehåll)
Yttrande 2019-346
(Tillstyrks med förbehåll)
Yttrande 2019-341
(Tillstyrks med förbehåll)
Yttrande 2019-344
(Avstyrks)
Yttrande 2019-342
(Tillstyrks)
Beslut om åtgärdskrav
2019-349 (Föreläggande)
Tillståndsbeslut 2019-348
(Beviljat med villkor)
Yttrande 2019-350
(Tillstyrks med förbehåll)
Beslut om avgift 2019-356
Beslut om klassning 2019351
Yttrande 2019-352
(Tillstyrks med förbehåll)
Yttrande 2019-354
(Tillstyrks)
Anmälningsbeslut 2019-353
(Övrigt)
Tillståndsbeslut 2019-362
(Beviljat med villkor)
Beslut om klassning 2019370
Yttrande 2019-369
(Tillstyrks med förbehåll)
Anmälningsbeslut 2019-365
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785

2019789

Skattungbyn 110:2,
Livsmedelsanläggning
Hanséngården,
Skattungbyn 110:2,
Livsmedelsanläggning
Hanséngården,
Skattungbyn 110:2,
Livsmedelsanläggning
Åberga 3:10,
Värmepump

2019791

Orsa Kyrkby 15:51,
Värmepump

2019792

Johannisholm 1:2

2019793
2019795
2019796
2019797
2019833

Oxberg 260:1

2019640

Grönsakshallen
Sorunda, Utmeland
47:34,
Köldmedieanläggning
Nya Saluhallen i Orsa
AB, Orsa Kyrkby 4:37,
Livsmedelsanläggning
Utmeland 468:1

2019786
2019786

2019783
2019838
2019512
2019585
2019643
2019894
2019508

Bonäs 74:6
Höjen 6:13
Vika 394:2
Färnäs 757:2,
Värmepump

Grong Fastigheter i
Mora AB, Noret 1:55,
Livsmedelsanläggning
Dan Klasson enskild
firma, Östnor 209:1,
Livsmedelsanläggning
Mora Hotell & Spa,
Stranden 37:3,
Köldmedieanläggning
Isunda 3:20, Enskilt
avlopp

Justerandes signatur

livsmedelsanläggning

(Övrigt)

Klassning av
anläggning/verksamhet

Beslut om klassning 2019366

Klassning av
anläggning/verksamhet

Beslut om klassning 2019367

Anmälan av installation av
värmepump - Ytjord

Anmälningsbeslut 2019-357
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Anmälan av installation av
Anmälningsbeslut 2019-358
värmepump - Bergvärme
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Remiss strandskyddsdispens - Beslut 2019-361
Nybyggn
transformatorstation.
Remiss bygglov Yttrande 2019-368
Timmerupplag, tidsbegränsat. (Tillstyrks)
Remiss bygglov - Tillbyggn av Yttrande 2019-360
kompl.byggn.
(Tillstyrks)
Remiss om förhandsbesked - Yttrande 2019-363
Nybyggn bostadshus.
(Avstyrks)
Remiss strandskyddsdispens - Beslut 2019-364
Nybyggn vindskydd/slogbod.
Anmälan av installation av
Anmälningsbeslut 2019-359
värmepump - Bergvärme
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Köldmediarapport - 2018
Beslut om
miljösanktionsavgift 2019371
Registrering av
livsmedelsanläggning

Anmälningsbeslut 2019-372
(Övrigt)

Remiss bygglov - Reviderad
situationsplan
Klassning av
anläggning/verksamhet

Yttrande 2019-373
(Tillstyrks)
Beslut om klassning 2019375

Klassning av
anläggning/verksamhet

Beslut om klassning 2019376

Köldmediarapport - 2018

Beslut om
miljösanktionsavgift 2019374
Yttrande 2019-377
(Tillstyrks med förbehåll)
Tillståndsbeslut 2019-383
(Beviljat med villkor)

Remiss övrigt - Polis Kyrkbåtstävling, Mora
Ansökan om tillstånd för
enskilt avlopp

Utdragsbestyrkande
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2019647
2019678
2019857
2019900
2019675

Jula Mora, Noret 1:97,
Livsmedelsanläggning
Värdshuset Ugglan och
Björnen, Hansjö 135:68,
Köldmedieanläggning
Waynes Coffee,
Stranden 35:3,
Livsmedelsanläggning
Kumbelnäs 98:1

2019788

Orsa Bowlinghall, Orsa
Kyrkby 73:12,
Köldmedieanläggning
Gruddbo 134:4,
Värmepump

2019790

Gruddbo 145:1,
Värmepump

2019794
2019876
2019495

Ryssa 136:1

20181002
20181017
20181639
2019877
2019878
2019912
20181023
2019875
2019920

Utanmyra 170:1
Orsabostäder kontor,
Köpmannen 12,
Köldmedieanläggning
Sörmedsjöns Vlf,
Vångsgärde 5:1,
Livsmedelsanläggning
Oljonsbyn-Stenbergs
Vlf, Oljonsbyn 15:5,
Livsmedelsanläggning
Östnor 354:1
Maggås 9:10
Stackmora 40:3
Nusnäs S: 1
Stackmora Ek Vlf,
Stackmora S: 30,
Livsmedelsanläggning
Stranden 20:2
Wiggens Catering,
Gamla Brandstationen
1,
Livsmedelsanläggning

Justerandes signatur

Klassning av
anläggning/verksamhet
Köldmediarapport - 2018
Remiss alkoholservering Waynes Coffee

Beslut om klassning 2019379
Beslut om
miljösanktionsavgift 2019381
Yttrande 2019-382
(Tillstyrks)

Remiss övrigt - Polis Våmhusfest, Våmmevi
Köldmediarapport - 2018

Yttrande 2019-380
(Tillstyrks med förbehåll)
Beslut om
miljösanktionsavgift 2019385
Anmälan av installation av
Anmälningsbeslut 2019-388
värmepump - Bergvärme
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Anmälan av installation av
Anmälningsbeslut 2019-386
värmepump - Bergvärme
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Remiss bygglov - Anmälan
Yttrande 2019-384
install av VA.
(Tillstyrks med förbehåll)
Remiss strandskyddsdispens - Beslut 2019-387
Nybyggn av kompl.byggn.
Köldmediarapport - 2018
Beslut om avgift 2019-389
Fastställande av
undersökningsprogram
(vatten)
Fastställande av
undersökningsprogram
(vatten)
Rapport om undersökning av
förorening
Remiss bygglov - Tillbyggn
bostadshus + rivning.
Remiss bygglov - Nybyggn
värmecentral till
växthusanläggning.
Remiss övrigt - Polis - Dans,
Bliktpunkten
Fastställande av
undersökningsprogram
(vatten)
Remiss bygglov - Ändring av
byggnad
Remiss alkoholservering Bliktpunkten

Utdragsbestyrkande

Beslut 2019-392
Beslut 2019-394
Beslut om åtgärdskrav
2019-391 (Föreläggande)
Yttrande 2019-390
(Tillstyrks med förbehåll)
Yttrande 2019-395
(Tillstyrks)
Yttrande 2019-393
(Tillstyrks med förbehåll)
Beslut 2019-396
Yttrande 2019-397
(Tillstyrks med förbehåll)
Yttrande 2019-399
(Tillstyrks)
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2019639
2019836

Nusnäs 291:1

2019881

KKM Mora AB, Noret
1:78,
Livsmedelsanläggning
Hansjö 41:10,
Värmepump

2019909

Färnäs 662:1,
Värmepump

2019928
2019943
20181488

Utmeland 89:72

2019465
2019643

Bonäs 159:21, Enskilt
avlopp
Mora Hotell & Spa,
Stranden 37:3,
Köldmedieanläggning
Blyberg Timber AB,
Oxberg 260:1,
Miljöfarlig verksamhet
Blyberg Timber AB,
Oxberg 260:1,
Miljöfarlig verksamhet
Hansjö 154:4,
Värmepump

2019742
2019742
2019773
2019903
2019925
2019929
2019957
2019919
2019930
2019931

Östnor 289:3

Mor Linas Getgård,
Garsås 222:2,
Livsmedelsanläggning
Bergkarlås 89:3,
Värmepump

Ansökan om tillstånd för
enskilt avlopp
Registrering av
livsmedelsanläggning
Anmälan av installation av
värmepump - Ytjord

Anmälningsbeslut 2019-404
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Anmälan av installation av
Anmälningsbeslut 2019-405
värmepump - Bergvärme
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Remiss bygglov - Uppställning Yttrande 2019-403
av container.
(Tillstyrks med förbehåll)
Remiss övrigt - Polis Yttrande 2019-400
Orsayran
(Tillstyrks med förbehåll)
Remiss bygglov - Flytt av
Yttrande 2019-406
schaktade sandmassor (Se
(Avstyrks)
ärende 18-939)
Planerad tillsyn - Enskilt
Beslut om åtgärdskrav
avlopp
2019-408 (Förbud)
Köldmediarapport - 2018
Beslut om avgift 2019-407
Anmälan av miljöfarlig
verksamhet - Lagring av
timmer
Anmälan av miljöfarlig
verksamhet - Lagring av
timmer
Anmälan av installation av
värmepump - Bergvärme
Registrering av
livsmedelsanläggning
Anmälan av installation av
värmepump - Bergvärme

Oxberg 374:1

Remiss bygglov - Tillbyggn
fritidshus + nybyggn
kompl.byggn.
Remiss övrigt - Polis Snowrider summer fest
Lilla Helfvetet, Stranden Remiss alkoholservering - Lilla
45:1,
Helfvetet
Livsmedelsanläggning
Stranden 44:2
Remiss bygglov - Nybyggn
träningshall.
Selja 411:1
Remiss bygglov - Nybyggn
fritidshus.

Justerandes signatur

Tillståndsbeslut 2019-401
(Beviljat med villkor)
Anmälningsbeslut 2019-402
(Ingen erinran)

Utdragsbestyrkande

Anmälningsbeslut 2019-409
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Beslut om avgift 2019-411
Anmälningsbeslut 2019-413
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Anmälningsbeslut 2019-412
(Övrigt)
Anmälningsbeslut 2019-414
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Yttrande 2019-410
(Tillstyrks med förbehåll)
Yttrande 2019-415
(Tillstyrks med förbehåll)
Yttrande 2019-416
(Tillstyrks med förbehåll)
Yttrande 2019-418
(Tillstyrks med förbehåll)
Yttrande 2019-420
(Tillstyrks med förbehåll)
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2019950
2019978
2019640
2019830
2019959
2019962
2019963
20191019
20191005
2019672
2019676
2019907
2019911
2019979
20191010
2019675
2019678
2019960
20191022
2019-

Glasskiosken, Stranden Registrering av
2:1,
livsmedelsanläggning
Livsmedelsanläggning
Vattnäs 71:3
Remiss alkoholservering
Grönsakshallen
Sorunda, Utmeland
47:34,
Köldmedieanläggning
Utmeland 638:3,
Värmepump

Köldmediarapport - 2018

Yttrande 2019-419
(Avstyrks)
Beslut om avgift 2019-421

Anmälningsbeslut 2019-424
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Oxberg 104:2
Remiss bygglov - Tillbyggnad Yttrande 2019-422
av fritidshus
(Tillstyrks)
Bonäs 63:8
Remiss bygglov - nybyggnad Yttrande 2019-425
av enbostadshus
(Tillstyrks med förbehåll)
Mickelvål 31:2
Remiss bygglov - nybyggnad Yttrande 2019-423
fritidshus
(Avstyrks)
Stranden 45:1
Remiss övrigt - Polis - Konsert, Yttrande 2019-426
utomhus
(Tillstyrks med förbehåll)
Remiss övrigt - Polis Yttrande 2019-428
Morakniv Triathlon 2019
(Tillstyrks med förbehåll)
Nusnäs 358:1, Enskilt
Ansökan om tillstånd för
Tillståndsbeslut 2019-432
avlopp
enskilt avlopp
(Beviljat med villkor)
Orsa Camping, Butiken, Köldmediarapport - 2018
Beslut om
Orsa Kyrkby 3:6,
miljösanktionsavgift 2019Köldmedieanläggning
427
Nusnäs 342:1
Ansökan om tillstånd för
Tillståndsbeslut 2019-431
enskilt avlopp
(Beviljat med villkor)
Nusnäs 529:2
Ansökan om tillstånd för
Tillståndsbeslut 2019-429
enskilt avlopp
(Beviljat med villkor)
Korsnäsgården,
Registrering av
Anmälningsbeslut 2019-430
Stranden 37:4,
livsmedelsanläggning
(Ingen erinran)
Livsmedelsanläggning
Knås 183:81
Remiss bygglov - Nybyggn
Yttrande 2019-436
kompl.byggn.
(Tillstyrks med förbehåll)
Orsa Bowlinghall, Orsa Köldmediarapport - 2018
Beslut om avgift 2019-433
Kyrkby 73:12,
Köldmedieanläggning
Värdshuset Ugglan och Köldmediarapport - 2018
Beslut om avgift 2019-434
Björnen, Hansjö 135:68,
Köldmedieanläggning
Färnäs 11:4
Remiss bygglov - nybyggnad Yttrande 2019-435
av enbostadshus och ändrad (Avstyrks)
användning av
industribyggnad
Vika 225:4, Värmepump Anmälan av installation av
Anmälningsbeslut 2019-439
värmepump - Bergvärme
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Orsa Kyrkby 3:6
Remiss övrigt - Polis - Dans,
Yttrande 2019-437

Justerandes signatur

Anmälan av installation av
värmepump - Bergvärme

Anmälningsbeslut 2019-417
(Övrigt)

Utdragsbestyrkande
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1031
20191038
2019905
2019908
2019910
2019936
2019969

Nusnäs 183:3

Morkarlby 558:1,
Värmepump

Udden
Remiss bygglov - Ändring och
ombyggn av kommersiell
byggnad.
Ansökan om tillstånd för
enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för
enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för
enskilt avlopp
Klagomål på inomhusmiljö Temperatur
Anmälan av installation av
värmepump - Bergvärme

20191006

Kråkberg 1:44,
Värmepump

Anmälan av installation av
värmepump - Bergvärme

20191021

Kråkberg 5:50,
Värmepump

Anmälan av installation av
värmepump - Bergvärme

Hansjö 3:14

Nusnäs 491:1
Nusnäs 507:1
Rättvisan 3

20191033
20191036
20191037

Stranden 40:1

2019262

Strand Kök & Bar,
Stranden 38:1,
Livsmedelsanläggning
Gävunda 40:1

2019596
2019596
2019626
2019677
2019720
2019746

Kråkberg 14:10

Remiss övrigt - Polis Vasaloppets sommarvecka
2019
Remiss bygglov - Tillbyggn av
kompl.byggn.
Remiss bygglov - +
strandskydd. Nybyggn.
bostadshus + kompl.byggn.
Planerad tillsyn - Inspektion

Ansökan om tillstånd att
sprida kemiska
bekämpningsmedel - 2019
Gävunda 40:1
Ansökan om tillstånd att
sprida kemiska
bekämpningsmedel - 2019
Lilla Sällskapet, vin och Klassning av
deli, Greven 6,
anläggning/verksamhet
Livsmedelsanläggning
Brasserie Udden Orsa, Köldmediarapport - 2018
Orsa Kyrkby 3:11,
Köldmedieanläggning
Venjans Camping, Knås Klassning av
183:112,
anläggning/verksamhet
Livsmedelsanläggning
Kiosken i Venjan, Knås Klassning av
216:3,
anläggning/verksamhet
Livsmedelsanläggning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

(Tillstyrks med förbehåll)
Yttrande 2019-445
(Avstyrks)
Tillståndsbeslut 2019-444
(Beviljat med villkor)
Tillståndsbeslut 2019-443
(Beviljat med villkor)
Tillståndsbeslut 2019-442
(Beviljat med villkor)
Beslut 2019-440
Anmälningsbeslut 2019-441
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Anmälningsbeslut 2019-447
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Anmälningsbeslut 2019-449
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Yttrande 2019-455
(Tillstyrks med förbehåll)
Yttrande 2019-448
(Tillstyrks med förbehåll)
Yttrande 2019-450
(Tillstyrks med förbehåll)
Beslut om avgift 2019-457
Beslut 2019-451
Beslut om avgift 2019-456
Beslut om klassning 2019452
Beslut om
miljösanktionsavgift 2019446
Beslut om klassning 2019459
Beslut om klassning 2019458
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2019800
2019906
2019961
20181393
20191027

Glassbaren KAIS,
Stranden 53:1,
Livsmedelsanläggning
Nusnäs 333:1
Hansjö 47:12
Hånåkni Förskola,
Utmeland 25:113,
Livsmedelsanläggning
Hemus 65:1,
Värmepump

20191035
20191039
20191044

Utmeland 89:274

20191058
2019414

Stranden 45:1

2019856

Stranden 78:9,
Värmepump

2019921

Mora Choklad,
Stranden 18:4,
Livsmedelsanläggning
Shiwan Restaurang HB,
Gruddbo 197:26,
Livsmedelsanläggning
Vika 274:5

2019990
20191026
20191089

Skattungbyn 30:12

Skattungbyn 110:2

20191094
20191093
20191095

Bonäs 162:21

20191097
2019968

Östnor 295:6

Oxberg 156:2
Färnäs 732:3

Utmeland 89:70

Justerandes signatur

Klassning av
anläggning/verksamhet

Beslut om klassning 2019454

Ansökan om tillstånd för
enskilt avlopp
Klagomål enskilt avlopp

Tillståndsbeslut 2019-453
(Beviljat med villkor)
Beslut om åtgärdskrav
2019-460 (Förbud)
Beslut om avgift 2019-466

Planerad tillsyn - Inspektion
Anmälan av installation av
värmepump - Ytjord

Anmälningsbeslut 2019-463
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Remiss bygglov - Nybyggn
Yttrande 2019-461
verkstad
(Tillstyrks med förbehåll)
Remiss strandskyddsdispens - Beslut 2019-464
Nybyggn av förråd.
Remiss naturvård Beslut 2019-465
Vattenverksamhet Nedläggning av kabel, Kättbo.
Remiss övrigt - Polis - Lilla
Yttrande 2019-468
Helfvetet
(Tillstyrks med förbehåll)
Anmälan av kemisk
Beslut om avgift 2019-462
bekämpning - Trafikverket
ändringsanmälan 2019
Anmälan av installation av
Anmälningsbeslut 2019-467
värmepump - Ytjord
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Klassning av
Beslut om klassning 2019anläggning/verksamhet
470
Remiss alkoholservering Shiwan restaurang (Jugen
Jon)
Klagomål hälsoskydd - flugor
och tuppar
Remiss övrigt - Polis Inspirationsfestival,
Skattungbyn
Remiss bygglov - Nybyggn
bostadshus.
Remiss strandskyddsdispens Nybyggn av friggebod.
Remiss strandskyddsdispens + miljö. Förhandsbesked
nybyggn fyra bostadshus.
Remiss bygglov - Tillbyggnad
av industribyggnad.
Ansökan om tillstånd enligt
lokala hälsoskyddsföreskrifter

Utdragsbestyrkande

Yttrande 2019-469
(Tillstyrks)
Beslut 2019-471
Yttrande 2019-472
(Tillstyrks med förbehåll)
Yttrande 2019-473
(Tillstyrks med förbehåll)
Beslut 2019-474
Beslut 2019-476
Yttrande 2019-475
(Tillstyrks med förbehåll)
Beslut 2019-477
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2019113
20191034
20191083
20191099
20191101
20191102
20191100
2019636
20191096
20191103
20191108
20191110
20191091
20191092
20191106
2019696
2019774
2019953
20191003

Täktverksamhet Färnäs,
Färnäs 686:1,
Miljöfarlig verksamhet
Stenberg 2:8,
Värmepump

- Häst, tre stycken
Remiss samrådsärende Utökad brytning av berg och
morän
Anmälan av installation av
värmepump - Bergvärme

Beslut 2019-478

Anmälningsbeslut 2019-479
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Gopshus 119:1,
Anmälan av installation av
Anmälningsbeslut 2019-481
Värmepump
värmepump - Bergvärme
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Östnor 295:6,
Anmälan av installation av
Anmälningsbeslut 2019-480
Värmepump
värmepump - Bergvärme
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Remiss övrigt - Polis - Bilträff, Yttrande 2019-483
Tallhed.
(Tillstyrks med förbehåll)
Färnäs 60:25
Anmälan av
Beslut 2019-482
nedgrävningsplats för häst Två hästar
Kebab City, Noret 1:53, Klagomål livsmedel
Beslut 2019-485
Livsmedelsanläggning
Administrativt ärende Beslut 2019-484
Kontrollplan Badvatten 2019
Häradsarvet 164:1
Remiss bygglov - Nybyggn av Yttrande 2019-486
återvinningsstation.
(Tillstyrks med förbehåll)
Noy´s Grill & Thaimat, Registrering av
Anmälningsbeslut 2019-489
Skattungbyn 184:1,
livsmedelsanläggning
(Övrigt)
Livsmedelsanläggning
Vattnäs 134:1
Remiss bygglov - Tillbyggn av Yttrande 2019-488
bostadshus
(Tillstyrks med förbehåll)
Oljonsbyn 26:19
Remiss bygglov - Nybyggn
Yttrande 2019-487
bostadshus
(Tillstyrks med förbehåll)
Oljonsbyn 5:10,
Anmälan av installation av
Anmälningsbeslut 2019-490
Värmepump
värmepump - Ytjord
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Lisselhed 6:13
Remiss bygglov - Nybyggn av Yttrande 2019-492
kompl.byggn.
(Tillstyrks)
Orsa Besparingsskog S: Anmälan av installation av
Anmälningsbeslut 2019-491
1, Värmepump
värmepump - Bergvärme
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Öna 172:1, Enskilt
Ansökan om längre
Dispensbeslut 2019-494
avlopp
tömningsintervall för
(Beviljat med förbehåll)
slamavskiljare
Utmeland 487:1
Ansökan om längre
Dispensbeslut 2019-495
tömningsintervall för
(Beviljat med förbehåll)
slamavskiljare
Nusnäs 249:2
Anmälan av installation av
Anmälningsbeslut 2019-493
enskilt avlopp utan
(Föreläggande om
vattentoalett
försiktighetsåtgärder)
Stackmora 4:13
Ansökan om tillstånd för
Tillståndsbeslut 2019-496
enskilt avlopp
(Beviljat med villkor)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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20191028
20191029
20191114
20191117
20191119
20191042
2019817
2019951
2018863
20191048
20191116
2019183
2019784
2019904
20191136
20191115
20191120
20191154

Nusnäs 223:3
Nusnäs 434:4

Wiggens Catering,
Gamla Brandstationen
1,
Livsmedelsanläggning
Bliktpunkten Nusnäs
Siljans resetjänster,
Nusnäs S: 1,
Livsmedelsanläggning
Gopshusbacken brunn,
Gopshus 172:1,
Livsmedelsanläggning
Hotsub, Utmeland
32:55,
Livsmedelsanläggning
Glasskiosken, Stranden
2:1,
Livsmedelsanläggning
Bonäs 51:12, Enskilt
avlopp
Baccus Vinhandel i
Mora AB, Noret 12:65,
Livsmedelsanläggning
Mångberg 80:2
Wasastugan, Stranden
53:1,
Livsmedelsanläggning
Nya Saluhallen i Orsa
AB, Orsa Kyrkby 4:37,
Livsmedelsanläggning
Mor Linas Getgård,
Garsås 222:2,
Livsmedelsanläggning
Täktverksamhet, Färnäs
674:1, Miljöfarlig
verksamhet
Öna 107:3

Ansökan om tillstånd för
enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för
enskilt avlopp
Remiss övrigt - Polis - Tivoli,
strandens skola grusplan
Remiss alkoholservering

Tillståndsbeslut 2019-497
(Beviljat med villkor)
Tillståndsbeslut 2019-498
(Beviljat med villkor)
Yttrande 2019-499
(Tillstyrks med förbehåll)
Yttrande 2019-500
(Tillstyrks)

Remiss alkoholservering

Yttrande 2019-502 ( Inget
ställningstagande)

Klassning av
anläggning/verksamhet

Beslut om klassning 2019505

Klassning av
anläggning/verksamhet

Beslut om klassning 2019503

Klassning av
anläggning/verksamhet

Beslut om klassning 2019504

Planerad tillsyn - Enskilt
avlopp
Klassning av
anläggning/verksamhet

Beslut om åtgärdskrav
2019-510 (Förbud)
Beslut om klassning 2019509

Remiss bygglov - tillbyggnad
fritidshus
Planerad tillsyn - Inspektion

Yttrande 2019-507
(Tillstyrks med förbehåll)
Beslut om åtgärdskrav
2019-508 (Föreläggande)

Klassning av
anläggning/verksamhet

Beslut om klassning 2019511

Klassning av
anläggning/verksamhet

Beslut om klassning 2019506

Anmälan av miljöfarlig
verksamhet avseende ändring
- Förändring av arbetstider
Remiss bygglov - tillbyggnad
av komplementbyggnad
Selja 99:3, Värmepump Anmälan av installation av
värmepump - Bergvärme
Evenemang Vasalopp
cykel/spring, Stranden
2:2,

Justerandes signatur

Registrering av
livsmedelsanläggning

Utdragsbestyrkande

Beslut om åtgärdskrav
2019-512 (Övrigt)
Yttrande 2019-516
(Tillstyrks med förbehåll)
Anmälningsbeslut 2019-515
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Anmälningsbeslut 2019-514
(Ingen erinran)
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2019808
20191124
2019975
20191030
20191074
20191156
20191160
20191172
2019676
2019677
20191155
20191172
2019837
20191180
20191189
2019132
20191130
20191143
20191163

Livsmedelsanläggning
Stranden 61:4

Anmälningsbeslut 2019-513
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Remiss alkoholservering
Yttrande 2019-518
(Avstyrks)
Torrvål 18:7
Ansökan om tillstånd för
Tillståndsbeslut 2019-517
enskilt avlopp
(Beviljat med villkor)
Torrvål 5:5, Enskilt
Ansökan om tillstånd för
Tillståndsbeslut 2019-522
avlopp
enskilt avlopp
(Beviljat med villkor)
Torrvål 18:6
Ansökan om tillstånd för
Tillståndsbeslut 2019-519
enskilt avlopp
(Beviljat med villkor)
Vinäs 179:6
Remiss om förhandsbesked - Yttrande 2019-525 ( Inget
+ strandskydd, nybyggnad av ställningstagande)
enbostadshus
Hansjö 248:9
Remiss om förhandsbesked - Yttrande 2019-524
nybyggnad fritidshus
(Tillstyrks med förbehåll)
Stranden 18:2
Administrativt ärende Beslut om åtgärdskrav
Föreläggande om förbud
2019-523 (Förbud)
Orsa Camping, Butiken, Köldmediarapport - 2018
Beslut om avgift 2019-521
Orsa Kyrkby 3:6,
Köldmedieanläggning
Brasserie Udden Orsa, Köldmediarapport - 2018
Beslut om avgift 2019-520
Orsa Kyrkby 3:11,
Köldmedieanläggning
Knås 183:36
Remiss bygglov - tillbyggnad Yttrande 2019-526
fritidshus
(Tillstyrks med förbehåll)
Stranden 18:2
Administrativt ärende Beslut om avgift 2019-528
Föreläggande om förbud
KKM Mora AB, Noret
Klassning av
Beslut om klassning 20191:78,
anläggning/verksamhet
527
Livsmedelsanläggning
Bliktpunkten Nusnäs
Registrering av
Anmälningsbeslut 2019-530
Siljans resetjänster,
livsmedelsanläggning
(Ingen erinran)
Nusnäs S: 1,
Livsmedelsanläggning
Mora Biltvätt, Öna
Planerad tillsyn - Miljöskydd Beslut om avgift 2019-529
136:1, Miljöfarlig
verksamhet
Stranden 18:2
Administrativt ärende Beslut om avgift 2019-532
Miljösanktionsavgift
Nusnäs 197:2,
Anmälan av installation av
Anmälningsbeslut 2019-534
Värmepump
värmepump - Bergvärme
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Holen 52:3,
Anmälan av installation av
Anmälningsbeslut 2019-535
Värmepump
värmepump - Bergvärme
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
Skattunge Friskola,
Anmälan av
Anmälningsbeslut 2019-533
Skattungbyn 88:1,
hälsoskyddsverksamhet (Ingen erinran)
Hälsoskyddsverksamhet Förskola

Justerandes signatur

Händelsestyrd tillsyn Förstudie

Utdragsbestyrkande
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20191171

Hansjö 135:210,
Värmepump

Justerandes signatur

Anmälan av installation av
värmepump - Bergvärme

Utdragsbestyrkande

Anmälningsbeslut 2019-536
(Föreläggande om
försiktighetsåtgärder)
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§ 35

Informationsärenden
1.

Ekonomisk uppföljning
Miljöchef redovisar kort för ekonomin
januari-augusti 2019. Det finns bland annat
avvikelser inom nämndens arvoden i Orsa
på grund av högre kostnader än budget. Vid
sammanträdet i oktober tas
delårsuppföljningen upp till beslut.

2.

Information om pågående ärenden

3.

Information från projektet
”Gemensam förvaltning för bygg och
miljö för Mora och Orsa”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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