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Mora Orsa miljönämnd 

Plats och tid: Miljökontoret 08.10-10.40 

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

Övriga deltagare: Camilla Björck, miljöchef 
Åke Knutz (C), ej tjänstgörande ersättare 
Elisabeth Åkärbjär, miljöinspektör, föredragande §63 
Mia Bergman, miljöinspektör, föredragande §66 
Tobias Nilsson, miljöinspektör, föredragande §66 
Annica Edström, tillsynssamordnare, föredragande §66  
Hanna Rosdal, sekreterare 
 
 

Utses att justera: Anna-Riekje Niburg (S)  

 

Justeringens 
plats och tid: 

Miljökontoret, Orsa 2020-12-15 

Underskrifter: ______________________________________ 

Hanna Rosdal, Sekreterare 

Paragraf  62-66 

 ______________________________________ 

Per-Erik Wiik, Ordförande 

 

 ______________________________________ 

Anna-Riekje Niburg, Justerande               

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
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§ 62 Dnr: 2020-1800-A04 

 

Internkontrollplan 2021, Mora Orsa miljönämnd 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta upprättad internkontrollplan för 2021. 

Arne Grahn (M), Anna-Riekje Niburg (S) och Billy Ferm (C) yrkar bifall till 

föreliggande förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har tagit fram ett reglemente för internkontroll. Enligt detta reglemente 

har nämnden ansvar för att det finns en internkontrollplan. Denna plan ska nämnden 

årligen besluta om.  

Syftet med internkontroll är att bevaka efterlevnaden av lagar, interna regelverk och 

riktlinjer, ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet samt tillförlitlig finansiell 

rapportering och information om verksamheten.  

I framtagandet av internkontrollplanen har riskanalyser gjorts för att identifiera vilka 

risker som finns i verksamheten. För att identifiera de största riskerna i verksamheten 

har riskerna värderats utifrån sannolikhet och konsekvens. För de största riskerna har 

sedan kontrollåtgärder tagits fram som beskriver vad som måste vidtas för att 

minimera eller eliminera riskerna.  

Uppföljningen av internkontrollen ska göras årligen i samband med årsredovisningen. 

Resultatet från uppföljningen av internkontrollen ska rapporteras till 

kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-11-19 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta upprättad internkontrollplan för 2021. 

Sändlista 
- 
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§ 63 Dnr: 2020-1842-A 01 

 

Yttrande över remiss från Livsmedelsverket gällande ändring 
i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVFS 
2005:20), Mora och Orsa kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar enhälligt att tillstyrka förslaget till ändring av 

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien utan ytterligare 

tillägg. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora och Orsa kommuner har fått möjligheter att yttra sig kring en ändring av 

föreskriften.  

Bestämmelsen i 37 b § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 

livsmedelshygien föreslås få ett vidare tillämpningsområde. Obehandlad mjölk som 

används vid framställning på fäbod av ost och mjölkprodukter som används för 

framställning av fäbodsmör och meseprodukter ska inte behöva uppfylla kriterierna i 

avsnitt IX i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 avseende antal bakterier och 

somatiskt celltal.  

I dag omfattar bestämmelsen obehandlad mjölk för framställning på fäbod av fäbodost 

som lagrats minst 60 dagar och mjölkprodukter som erhållits i samband med 

tillverkning av sådan ost som används för framställning på fäbod av fäbodsmör och 

meseprodukter. Den föreslagna bestämmelsen omfattar obehandlad mjölk som 

används vid framställning på fäbod av alla typer av ostar och mjölkprodukter som 

erhållits i samband med tillverkning av sådana ostar för produktion av fäbodsmör och 

meseprodukter. Ändringen innebär således att all mjölkförädling på en fäbod kan 

utföras utan krav på att uppfylla idag angivna kriterier på provtagning gällande antal 

bakterier och somatiskt celltal.  

Motivering 
Fäbodbrukarna har svårt att uppfylla de gränsvärden och krav på provtagning av antal 

bakterier och somatiskt celltal. De långa transporttiderna från fäbod till laboratorier 

och kraven på att proverna ska transporteras kylda gör analyssvaren svåra att bedöma. 

Andra metoder och förslag för att säkerställa livsmedelshygien finns och förordas av 

Livsmedelsverket. Då förslaget underlättar för fäbodkulturen att fortsätta med den 

traditionella produktionen anser Mora Orsa miljönämnd att det är ett bra förslag till 

ändring. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-11-27 
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Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att tillstyrka förslaget till ändring av 

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien utan ytterligare 

tillägg. 

Sändlista 
Livsmedelsverket 
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§ 64 Dnr: 2020-1754-B01 

 

Yttrande över förslag till vatten- och avloppsplan (Va-plan) 
för Mora kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar följande: 

Miljönämnden anser att det är viktigt att kommunen har en planering för en långsiktigt 

hållbar VA-försörjning och har inga synpunkter på upprättat förslag till vatten och 

avloppsplan för Mora kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun har tagit fram ett förslag till reviderad VA-plan genom 

förvaltningsövergripande arbete och diskussioner i politiskt forum. Huvudsyftet med 

VA-planen är att Mora ska ha ett fortsatt bra dricksvatten och ett omhändertagande av 

avloppsvatten som säkerställer en god livsmiljö.  

Vid framtagandet av revideringen av Va-planen har arbetsgruppen haft utgångspunkt i 

VA-policy, tidigare VA-plan, VA-översikt, lagkrav samt lokala, regionala och nationella 

mål och visioner. Erfarenheter från arbetet med tidigare Va-plan har det också tagits 

hänsyn till. VA-plan föreslås gälla för åren 2021 – 2025. 

Va-planen innehåller: 

• En utbyggnadsplan för allmänt vatten och avlopp samt plan i väntan på 
anslutning till kommunalt vatten och avlopp samt enskild vatten- och 
avloppsförsörjning. 

• Åtgärder inom områdena Skydd av vattentäkter och vattenresurser, Kretslopp 
och resurshushållning, Plan för befintliga allmänna VA-anläggningar och 
Kommunikation. 

 

I utbyggnadsplanen för perioden 2021 - 2030 föreslås allmänt VA byggas ut i Vålan, 

Utanmyra, Isunda och Kråkbergsstranden samt nu kända exploateringsområden på 

Tuvan, Kanadaområdet, Kråkbergslandet och Måmyren. Under nästkommande 10-

årsperiod föreslås fortsatt allmän VA-utbyggnad ske på Sollerön och dess olika byar. 

Genom detta tillvaratas investeringar i Solvikens avloppsreningsverk och 

överföringsledning, vilket leder till att Solleröns avloppsreningsverk kan läggas ned. 

Miljönämnden har ansvar för en åtgärd i VA-planen om att revidera tillsynsplanen för 

tillsyn av enskilda avlopp inom områden som inte föreslås att byggas ut med allmänt 

VA inom en tioårsperiod. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-12-01 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden att besluta följande: 
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Miljönämnden anser att det är viktigt att kommunen har en planering för en långsiktigt 

hållbar VA-försörjning och har inga synpunkter på upprättat förslag till vatten och 

avloppsplan för Mora kommun.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen Orsa 
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§ 65  

 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut tagna under perioden 2020-10-26 till och med 2020-11-30 

redovisas. 
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§ 66  

 

Informationsärenden  

1.   Information om tillsynen på enskilda 

avlopp i Södra Orsa som gjorts under 

hösten. 

  

2. Information om behovsutredning 

2021-2023 inför beslut om 

verksamhetsplan.  

   

3. Information om E-postadresser för 

förtroendevalda i miljönämnden. 

 

  

4. Ekonomisk uppföljning 

Miljöchef Camilla Björck informerar om det 

ekonomiska läget. Prognosen visar på ett 

underskott på ca 80 tkr i både Mora och 

Orsa kommuner, troligtvis ett något större 

underskott i Orsa.  

  

    

 

 

 


