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PROTOKOLL 1(18)
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2020‐06‐03 

Mora Orsa miljönämnd 
Plats och tid: Miljökontoret 08.10-10.45 

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

Övriga deltagare: Camilla Björck, miljöchef 
Niklas Sjödin, miljöinspektör, föredragande § 30 
Irene Lilja, miljöinspektör, föredragande § 36 
Hanna Rosdal, sekreterare 

Utses att justera: Margareta Frödin (MOP) 

Justeringens Miljökontoret 2020-06-08 
plats och tid: 

Underskrifter: ______________________________________ Paragraf 29-36 

Hanna Rosdal, Sekreterare 

 ______________________________________ 

Per-Erik Wiik, Ordförande 

 ______________________________________ 

Margareta Frödin, Justerande 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Mora Orsa Sammanträdesdatum: 2020-06-03 
Miljönämnd 

Överklagningstid: 2020-06-08 2020-06-29 

Anslaget sätts upp: 2020-06-08 Anslaget tas ner: 2020-06-30 

Förvaringsplats för protokollet: Miljökontoret, Orsa 

Underskrift Utdragsbestyrkande 



 

 
     

   

 

   
   

     
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

PROTOKOLL 2(18)
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2020‐06‐03 

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

Förändring i dagordningen – extra ärende ....................................................................... 3 

Klagomål på flugor och galande tuppar från fastigheterna , 
Mora kommun .................................................................................................................... 4 

Yttrande dagvattenpolicy och dagvattenriktlinjer, Orsa kommun ................................... 8 

Yttrande – Förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden och 
miljösanktionsavgift för överträdelse av förbuden ......................................................... 10 

Budget och verksamhetsplan 2021, Mora och Orsa kommuner ......................................13 

Uppdra åt ordförande att fastställa tillägg till miljönämndens delegationsordning ......16 

Delegationsbeslut .............................................................................................................. 17 

Informationsärenden ....................................................................................................... 18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
     

   

 

   
   

     
 

 

 

  

 

           

 
 

 
 

 

 

  

PROTOKOLL 3(18)
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2020‐06‐03 

§ 29 

Förändring i dagordningen – extra ärende 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att lägga till ett beslutsärende till dagordningen. 

 Uppdra åt ordförande att fastställa tillägg till miljönämndens 
delegationsordning 

Sändlista 
-

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
     

   

 

   
   

     
 

 

 

 

               
     

 
 

     

PROTOKOLL 4(18)
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2020‐06‐03 

§ 30  

Klagomål på flugor och galande tuppar från fastigheterna 
, Mora kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att lämna inkomna klagomål utan vidare åtgärder. 

Sammanfattning av ärendet 
Till miljökontoret inkom den 17 juni 2019 ett klagomål från  

 Klagomålet handlade om upplevda störningar med anledning av  
 hållande av tuppar som 

galer.  upplever också att  har orimligt mycket flugor på sin 
fastighet på grund av  bristande gödselhantering 
samt att de håller djur i form av höns och får.  har själv två egna 
hästar på sin fastighet med tillhörande gödselhantering i öppen container. 

Miljökontoret genomförde en oanmäld inspektion den 1 juli 2019 och en anmäld 
inspektion den 5 juli 2019 på fastigheterna . Den 11 juli 2019 
beslutade Mora Orsa miljönämnd att djurhållningen och gödselhanteringen inte var en 
olägenhet för människors hälsa och miljön och avslutade ärendet utan vidare åtgärder.  

Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande: Aktuella fastigheter ligger utanför planlagt 
område. Fastigheten  är taxerad som bebyggd lantbruksenhet, vilket innebär 
att kringboende rimligen måste acceptera att det kan förekomma verksamhet som hör 
till brukande av en lantbruksfastighet. 

Vidare ansåg Mora Orsa miljönämnd att djurhållningen och gödselhanteringen 
sannolikt generellt bidrar till att det blir mer flugor i närmiljön än om dessa aktiviteter 
inte förekommer. I ärendet finns dokumenterat att  fångat ett flertal 
flugor med hjälp av flugfällor placerade i tomtgränsen mellan  fastighet och 
fastigheterna . Förutom de infångade flugorna kunde 
miljökontoret inte notera några nämnvärda mängder flugor vid sina tillsynsbesök på 
aktuella fastigheter, vare sig i luften eller på de ytor som kontrollerades.  

Vid aktuella inspektioner kunde miljökontoret också notera att den hästgödsel som 
hanterades var uppblandad med spån och bedömdes vara så torr att det inte förelåg 
någon risk för förorening av yt- eller grundvatten. Då området har kommunalt vatten 
och avlopp finns inga vattendrag eller enskilda vattentäkter på eller i anslutning till 
fastigheterna. Ljudupplevelsen från tupparnas galande inne på  
fastighet bedömdes vid inspektionstillfällena vara så pass ringa att tupparna endast 
kunde höras om man verkligen lyssnade. 

 överklagade Mora Orsa miljönämnds beslut att lämna 
klagomålsärendet utan vidare åtgärder.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
     

   

 

   
   

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROTOKOLL 5(18)
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2020‐06‐03 

Den 18 februari 2020 upphävde länsstyrelsen det överklagade beslutet och 
återförvisade ärendet till Mora Orsa miljönämnd för förnyad handläggning. Mora Orsa 
miljönämnd uppmanades utreda en jävsinvändning som klagande framfört och även 
bedöma behovet av lämpliga och verksamma åtgärder med anledning av anmälda 
störningar. 

Mora Orsa miljönämnd överklagade den 5 mars 2020 länsstyrelsens beslut att 
återremittera ärendet. 

Mark- och miljödomstolen beslutade den 13 mars 2020 att avvisa Mora Orsa 
miljönämnds överklagande. Som skäl angav mark- och miljödomstolen att 
länsstyrelsen, i sitt beslut att återförvisa ärendet, inte tagit ställning i sakfrågan eller 
gjort något annat uttalande som var bindande för Mora Orsa miljönämnds fortsatta 
prövning. Länsstyrelsens beslut gick därför inte att överklaga. 

Mora Orsa miljönämnd har i ärendet ånyo gått igenom alla handlingar, 
fotodokumentation samt tagit del av det nya material som klaganden  
har lämnat in länsstyrelsen och till Mora Orsa miljönämnd. 

Miljökontoret genomförde den 29 april 2020 ytterligare en oanmäld inspektion på 
fastigheterna . Vid inspektionen närvarade  

. Miljökontoret kontrollerade alla i ärendet förekommande delar av 
verksamheten som  anser vara grund för sina klagomål. Vid 
inspektionen kunde miljökontoret inte notera några brister som skulle kunna föranleda 
den grad av störningar som  gör gällande. I stället stärktes 
miljökontoret i uppfattningen att den småskaliga djurhållningen och 
gödselhanteringen får anses vara godtagbar ur störningssynpunkt. 

 har beretts möjlighet att lämna 
synpunkter på de handlingar som finns i ärendet och har också inkommit med en 
inlaga där de bemöter  grund för sina klagomål. 

 har i sin senaste inlaga i ärendet även framfört sina problem med 
blodmaskar hos sina hästar. Miljökontoret gör dock den bedömningen att blodmask 
hos hästar inte är en frågeställning som ryms inom begreppet olägenhet för människor 
hälsa eller miljön och frågan har därför inte varit föremål för vidare utredning i aktuellt 
ärende. 

Motivering 
Olägenhet för människors hälsa är ett grundläggande begrepp i hälsoskyddstillsynen. 
Med olägenhet avses i 9 kap. 3 § miljöbalken en störning som enligt medicinsk eller 
hygienisk bedömning kan påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk 
mening. 

Störningar som kan påverka människors välbefinnande, till exempel buller, omfattas 
också. Olägenheterna ska kunna kopplas till den fysiska miljön, det vill säga ha 
anknytning till någon form av användning av fast eller lös egendom. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
     

   

 

   
   

     
 

 

 

 

  

 
  

PROTOKOLL 6(18)
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2020‐06‐03 

Bestämmelsen i 9 kap. 9 § miljöbalken, om särskilda bestämmelser om hälsoskydd, bör 
ses som en kompletterande hänsynsregel till de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 
miljöbalken. Bestämmelsen omfattar bland annat bostäder och anger att de ska 
användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer, 
samt att de ska hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Det är ägaren eller 
nyttjanderättshavaren till den berörda egendomen som är skyldig att vidta de åtgärder 
som behövs. 

Skydd mot olägenheter för människors hälsa regleras även i särskilda bestämmelser 
i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I 36 § anges att 
husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet 
för människors hälsa inte uppkommer.  

I 9 kap. 11 § miljöbalken, om särskilda bestämmelser om hälsoskydd, anges vidare att 
kommunen har rätt att föreskriva att vissa djur inte utan särskilt tillstånd får hållas i 
områden som omfattas av en detaljplan, om det behövs för att undvika olägenhet för 
människors hälsa. 

Fastigheterna  ligger utanför planlagt område. Det finns inga 
krav på tillstånd/anmälan att hålla djur. Båda fastigheterna är taxerade som en 
lantbruksenheter, vilket innebär att djurhållning och därtill hörande gödselhantering 
rimligen kan och måste få förekomma. Detta till trots ska husdjur och djur, som hålls i 
fångenskap förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte 
uppkommer. 

I ärendet beskrivs aktiviteter som är vanligt förekommande på landsbygden.  
 håller hästar i hage/stall och paddock.  gödselhantering 

sker dels intill  uthuslänga/i anslutning till  
egen hästhage, där färsk gödsel läggs på hög, dels i öppen container.  

 håller får och höns med förekommande gödselhantering, 
inklusive viss hantering av hästgödsel att använda till sina ekologiska odlingar.  

Gödselhanteringen inom aktuella fastigheter ) bidrar sannolikt till 
en större mängd flugor i närmiljön.  har dokumenterat att  
uppsatta flugfällor infångat relativt stora mängder flugor. Mora Orsa miljönämnd anser 
att det generellt är svårt att bedöma och uttala sig om vad som är att betrakta som 
normala eller onormala mängder flugor i omgivningen. Flugfällor är till exempel till sin 
funktion utrustade med ämnen som har till uppgift att dra till sig flugor, vilket i 
huvudsak får anses förklara mängden infångade flugor. Vid sina tillsynsbesök har 
miljökontoret inte noterat några nämnvärda mängder flugor. Mora Orsa miljönämnd 
bedömer med ledning av genomförda besök på plats och övrigt underlag i ärendet att 
antalet levande flugor, exklusive alla infångade flugor, inom aktuella fastigheter inte är 
så omfattande att det utgör en olägenhet för människors hälsa. Gödselhanteringen 
bedöms inte heller att riskera att förorena yt- och grundvatten.  

Avseende  upplevda störning från tupparnas galande är 
miljökontorets bedömning att frekvensen på tupparnas galande och deras ljudnivå, 
enskilt och sammantaget, inte utgör en olägenhet för människors hälsa. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
     

   

 

   
   

     
 

 

 

 

 

     
 

 
 

 

   

PROTOKOLL 7(18)
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2020‐06‐03 

Mora Orsa miljönämnd har utrett frågan om jäv på ansvarig handläggare och kan 
konstatera att fastställda rutiner beträffande jäv i nämndens myndighetsutövning har 
följts. Det föreligger inte något jäv i aktuellt ärende såsom klaganden påstår i ärendet.  

Mora Orsa miljönämnd har i ärendet gått igenom handlingar, fotodokumentation samt 
tagit del av allt material som klaganden  har lämnat in till 
Länsstyrelsen och Mora Orsa miljönämnd. Som underlag för beslut har Mora Orsa 
miljönämnd även tre genomförda tillsynsbesök samt en inlaga från   

 

Vid en samlad bedömning av underlaget i ärendet anser Mora Orsa miljönämnd att 
upplevda störningar från fastigheterna  inte bedöms utgöra 
en olägenhet för människors hälsa och miljön för  

 Mora Orsa miljönämnd beslutar därmed att lämna inkomna klagomål utan 
vidare åtgärder. 

Delgivning 
Beslutet ska delges med delgivningskvitto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 

Förslag till beslut 
Mora Orsa miljönämnd beslutar att lämna inkomna klagomål utan vidare åtgärder. 

Sändlista 
 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
     

   

 

   
   

     
 

 

  

 

         
 

 

 

 
 

     

 
 

 

  

 
  

 

 

 
 

 

PROTOKOLL 8(18)
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2020‐06‐03 

§ 31 Dnr: 2020-762-M02 

Yttrande dagvattenpolicy och dagvattenriktlinjer, Orsa 
kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att inte ha några synpunkter på förslaget till 
dagvattenprogram. 

Jäv 
Anneli Eriksson (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har arbetat fram ett förslag till dagvattenpolicy och dagvattenriktlinjer. 
Detta arbete har genomförts genom ett kommunövergripande arbete och är en av alla 
åtgärder i kommunens VA-plan. 

Dagvattenpolicyn syftar till att skapa en tydlig och gemensam grund för kommunen att 
använda sig av i de olika frågorna som rör dagvatten. Policyn är tänkt att användas vid 
planering och exploatering av nya områden samt vid förtätning och ombyggnation 
inom befintliga områden. 

Målen i dagvattenpolicyn är att nå en långsiktig och hållbar dagvattenhantering genom 
att arbeta enligt följande; 

 Dagvatten tas om hand så nära källan som möjligt. I första hand infiltreras och 
i andra hand fördröjas innan det leds till anvisad förbindelsepunkt eller 
recipient. 

 Avledning i öppna system ska prioriteras före ledningssystem. 
 Hänsyn tas till behov och möjligheter att ta hand om och rena dagvatten samt 

skapa estetiska och ekologiska mervärden. 
 Dagvattenanläggningar planeras utifrån möjligheten till effektivt drift- och 

underhållsarbete. 
 Mängden dagvatten i spillvattenledningar och avloppsreningsverk ska 

minimeras. 
 Recipientens känslighet och skyddsvärde i kombination med dagvattnets 

innehåll av föroreningar är styrande för behovet av rening. 

Dagvattenriktlinjerna är tänkta att användas som underlag för hantering av dagvatten i 
översiktsplan, detaljplaner, vid bygglov, övrig byggnation, anläggande av vägar och 
parkeringsplatser, ombyggnad av dagvattennätet samt översyn av nuvarande 
dagvattenhantering i kommunen. Riktlinjerna innehåller bland annat en beskrivning 
av de olika stegen i plan och byggprocessen med checklistor, roller och ansvar, 
riktlinjer för drift och underhåll samt för olika typer av markanvändning, föroreningar i 
dagvatten och beskrivning av recipienter.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
     

   

 

   
   

     
 

 

 
 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

  

PROTOKOLL 9(18)
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2020‐06‐03 

Motivering 
Miljönämnden anser att det är viktigt att dagvattenfrågorna belyses i ett tidigt stadie 
för att få till en hantering som är hållbar och långsiktig för att minska spridningen av 
förorenat dagvatten och skydda känsliga recipienter. Med tanke på framtida 
klimatförändringar med ökande temperaturer och nederbörd är det mycket viktigt att 
kommunen har en välplanerad dagvattenhantering. Miljönämnden har inga 
synpunkter på förslag till dagvattenpolicy och dagvattenriktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2020-05-13 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att inte ha några synpunkter på förslaget till 
dagvattenprogram. 

Sändlista 
Verksamhetsområde samhälle 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
     

   

 

   
   

     
 

 

 

 

             
           

     

 

 

 
  

 
 

 

  

     

 

PROTOKOLL 10(18)
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2020‐06‐03 

§ 32 Dnr: 2020-740-M01 

Yttrande – Förbud mot användning av växtskyddsmedel 
inom vissa områden och miljösanktionsavgift för 
överträdelse av förbuden 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att framföra följande: 

1. Nämnden anser att ett förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa 
områden har potential att minska de risker för människors hälsa och miljön 
som användning av bekämpningsmedel kan medföra. Förbudet innebär även 
ett led i att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

2. I förslaget ska kommunerna ges möjlighet att ge dispens från några av 
förbuden. Nämnden vill betona vikten av att tydlig vägledning tas fram för 
kommunernas prövning av dessa dispenser. Det behöver vara tydligt för den 
som söker dispens och det är även av stor betydelse för att få en likvärdig 
bedömning av dessa ärenden mellan kommunerna. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun har fått en promemoria från miljödepartementet på remiss.  

I promemorian föreslås ändringar i förordningen (2014:424) om bekämpningsmedel. 
Förslaget innebär att all användning av växtskyddsmedel förbjuds på tomtmark, inom 
koloniträdgårdsområden, i växthus som inte används yrkesmässigt samt på krukväxter 
i hemmiljö. Den nu gällande tillståndsplikten för yrkesmässig användning av 
bekämpningsmedel tas bort på gårdar till skolor och förskolor, på lekplatser som 
allmänheten har tillträde till, på tomtmark för flerfamiljshus samt i parker och 
trädgårdar och liknande dit allmänheten har tillträde. Istället införs ett förbud mot all 
användning av växtskyddsmedel inom dessa områden. 

Vidare föreslås att överträdelse av de föreslagna förbuden ska medföra 
miljösanktionsavgift. Det innebär att den som använder ett växtskyddsmedel där 
användningsförbud gäller kan drabbas av en miljösanktionsavgift på 5000 kronor. 

Förslaget till ändringar i förordningen innebär en skärpning av lagstiftningen kring 
användandet av bekämpningsmedel. Syftet är att minska riskerna för miljö och hälsa, 
särskilt för barn. Förslaget ska även leda till ett stärkt skydd mot förorening av yt- och 
grundvatten samt ett starkare skydd av fåglar, däggdjur och insekter, inte minst 
pollinatörer. 

Kemikalieinspektionen bemyndigas att föreskriva om undantag från förbuden för 
verksamma ämnen som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och 
miljön. Naturvårdsverket och Statens Jordbruksverk bemyndigas meddela föreskrifter 
om undantag från förbuden som behövs för att förhindra spridning av invasiva arter 
samt för att förhindra introduktion, etablering och spridning av växtskadegörare. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
     

   

 

   
   

     
 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

PROTOKOLL 11(18)
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2020‐06‐03 

Jordbruksverket får även meddela föreskrifter om undantag som behövs för bevarandet 
av kulturväxter. Kommunerna bemyndigas att i enskilda fall ge dispens från förbuden. 

Operativ tillsyn över användning av bekämpningsmedel utövas av kommunerna. 
Förslaget innebär att det tillkommer områden med förbud och att vissa områden med 
tillståndsplikt övergår till förbud. För Mora Orsa miljönämnd innebär förslaget fortsatt 
tillsyn inom området samt att vi förutom prövningar av tillståndsansökningar och 
anmälningsärenden ska handlägga ansökningar om dispens från förbudet om 
användning av växtskyddsmedel. 

Dispens kan prövas om det behövs för bevarande av kulturväxter eller om det finns 
andra särskilda skäl. Dispensmöjligheten kan användas när problem som kräver åtgärd 
är av lokal karaktär. 

Bestämmelserna avses att träda i kraft 1 januari 2021. 

Motivering 
Rester av bekämpningsmedel eller dess nedbrytningsprodukter har påträffats i bland 
annat in- och utgående vatten till och från urbana områden, och även i 
reningsverksslam och i dagvatten från sådana områden.  

Sverige har antagit miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som bland annat innebär att 
förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska 
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.  

De föreslagna ändringarna i lagstiftningen har potential att minska de risker för 
människors hälsa och biologisk mångfald som användning av bekämpningsmedel kan 
medföra. 

Kommunerna får enligt förslaget möjlighet att ge dispens från vissa av förbuden om det 
finns särskilda skäl. Bevarande av kulturväxter pekas ut som ett särskilt skäl. Här är det 
mycket viktigt med en bra vägledning kring vad som kan vara särskilda skäl och hur 
man bedömer dessa särskilda skäl. Det viktigt så att det blir tydligt för den som avser 
att ansöka om dispens att använda bekämpningsmedel inom dessa områden. Det är 
även av stor betydelse för kommunerna som ska ge dispenserna så att ärendena 
bedöms likvärdigt mellan kommunerna. 

I promemorian föreslås att miljösanktionsavgift ska användas vid överträdelser. 
Genom att använda ett växtskyddsmedel på ett område där användningsförbud gäller 
ska en miljösanktionsavgift betalas med 5000 kronor.  

Nämnden anser att det blir tydligt för de som använder växtskyddsmedel och för den 
myndighet som har tillsynen. Motsvarande miljösanktionsavgifter finns redan för 
överträdelser genom att använda bekämpningsmedel med klass 1 (10 000 kronor) eller 
klass 2 (5 000 kronor) utan användningstillstånd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Annica Edström 2020-05-25 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att framföra följande: 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
     

   

 

   
   

     
 

 

 
  

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

PROTOKOLL 12(18)
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2020‐06‐03 

1. Nämnden anser att ett förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa 
områden har potential att minska de risker för människors hälsa och miljön 
som användning av bekämpningsmedel kan medföra. Förbudet innebär även 
ett led i att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

2. I förslaget ska kommunerna ges möjlighet att ge dispens från några av 
förbuden. Nämnden vill betona vikten av att tydlig vägledning tas fram för 
kommunernas prövning av dessa dispenser. Det behöver vara tydligt för den 
som söker dispens och det är även av stor betydelse för att få en likvärdig 
bedömning av dessa ärenden mellan kommunerna. 

Sändlista 
Miljödepartementet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
     

   

 

   
   

     
 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

   
 
 

 

PROTOKOLL 13(18)
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2020‐06‐03 

§ 33 Dnr: 2020-835-A02 

Budget och verksamhetsplan 2021, Mora och Orsa 
kommuner 

Beslut 
Miljönämnden beslutar anta budget för 2021. 

Miljönämnden beslutar att anta följande nämndmål och mått för 2021. 

1. Miljönämnden ska fokusera på arbete som leder till att förbättra och 
säkerställa vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag, grundvatten och dricksvatten.  

a. Mått: Antal operativa mål inom livsmedelskontrollen som rör säkert 
dricksvatten som miljönämnden bidragit till, mål 1-3. 

b. Mått: Antal genomförda miljöbalksprojekt på verksamheter med 
utsläpp till vatten, mål minst 1 projekt. 

c. Mått: Genomföra tillsynen på enskilda avlopp enligt fastställd 
tillsynsplan. 

1. Verksamhetsutövare, medborgare och kommunernas förvaltningar får en 
ökad förståelse av syftet med kontrollen och tillsynen för att minska risken 
för människors hälsa och miljön.  

a. Mått: NKI enligt Insiktsmätning för livsmedelskontrollen. Årets mål 
72-75 

b. Mått: NKI enligt Insiktsmätning för livsmedelskontrollen (företag). 
Årets mål 72-75 

c. Mått: NKI enligt Insiktsmätning för miljö- och hälsoskydd. Årets 
mål 72-78 

d. Mått: NKI enligt Insiktsmätning för miljö- och hälsoskydd (företag). 
Årets mål 72-78 

2. Miljökontoret ska vara en arbetsplats där arbetsglädjen ökar, där vi ger 
varandra uppskattning och feedback och där våra idéer till förbättring och 
utveckling genomförs. 

a. Mått: Totalindex LedMed ska år 2021 uppgå till minst 72 (69, 2018) 

3. Miljökontoret ska ha hållbara handläggningsprocesser och öka 
effektiviteten. 

a. Mått: Antal framtagna e-tjänster. Mål minst 4 stycken senast år 2022. 
b. Mått: Årlig uppföljning och utvärdering av miljöbalkstaxan.  
c. Mått: Se över minst 4 handläggningsprocesser innan 2022. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 





 

 
     

   

 

   
   

     
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

   
 
 

 

 

  

PROTOKOLL 15(18)
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2020‐06‐03 

a. Mått: NKI enligt Insiktsmätning för livsmedelskontrollen. Årets mål 
75 

b. Mått: NKI enligt Insiktsmätning för livsmedelskontrollen (företag). 
Årets mål 75 

c. Mått: NKI enligt Insiktsmätning för miljö- och hälsoskydd. Årets 
mål 75 

d. Mått: NKI enligt Insiktsmätning för miljö- och hälsoskydd (företag). 
Årets mål 75 

3. Miljökontoret ska vara en arbetsplats där arbetsglädjen ökar, där vi ger 
varandra uppskattning och feedback och där våra idéer till förbättring och 
utveckling genomförs. 

a. Mått: Totalindex LedMed ska år 2021 uppgå till minst 72 (69, 2018) 

4. Miljökontoret ska ha hållbara handläggningsprocesser och öka 
effektiviteten. 

a. Mått: Antal framtagna e-tjänster. Mål minst 4 stycken senast år 2022. 
b. Mått: Årlig uppföljning och utvärdering av miljöbalkstaxan.  
c. Mått: Se över minst 4 handläggningsprocesser innan 2022. 

Sändlista 
-

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
     

   

 

   
   

     
 

 

 

  

 

               
 

 

 

     
 

 

 

 
 

 

     
 

 

 

 

PROTOKOLL 16(18)
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2020‐06‐03 

§ 34 Dnr: 2020-899-A04 

Uppdra åt ordförande att fastställa tillägg till miljönämndens 
delegationsordning 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att uppdra åt ordförande Per-Erik Wiik att fastställa tillägget i 

delegationsordningen för Mora Orsa miljönämnd. Tillägget gäller lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Beslutet är fattat med stöd av 6 kap 37 § kommunallagen (2017:725) 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har tagit fram ett förslag på en ny tillfällig lag om effektivare tillsyn för att 
minska spridningen av Covid-19 på serveringsställen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 
juli 2020 och ska gälla fram till årsskiftet. Lagen kommer att beslutas av riksdagen 
under juni månad, troligtvis innan midsommar.  

Det är den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet som 
får ett särskilt tillsynsuppdrag och befogenhet att besluta om förelägganden mot 
serveringsställen. Eftersom en ny lag kommer att träda ikraft behöver ett tillägg göras i 
miljönämndens delegationsordning för att få till en snabb beslutsprocess. Innan lagen 
har trätt i kraft kan inte nämnden ta beslut om delegering av beslutanderätten.  

Motivering 
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2020-06-02 
Förslag på tillägg i miljönämndens delegationsordning 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att uppdra åt ordförande Per-Erik Wiik att 
fastställa tillägget i delegationsordningen för Mora Orsa miljönämnd. Tillägget gäller 
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Sändlista 
-

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
     

   

 

   
   

     
 

   

 

 

 
 

 

 

   

PROTOKOLL 17(18)
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2020‐06‐03 

§35 

Delegationsbeslut 
Delegationsbeslut tagna under perioden 2020-04-08 till och med 2020-05-25 
redovisas. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
     

   

 

   
   

     
 

  

 

  

   

    

  

  

   

 

 

 

PROTOKOLL 18(18)
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2020‐06‐03 

§ 36 

Informationsärenden 
1. Information om länsstyrelsens 

revision av livsmedelskontrollen. 

2. Gemensam miljö- och byggförvaltning 

3. Ekonomisk uppföljning 

4. Information om att utbildningar för 
nämnden uteblir i coronatider 

5. Information om pågående arbete med 
ärenden inom förorenad mark 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 




