MORA - ORSA
MILJÖNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 1-

Sammanträdesdatum

2014-02-05
Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 – 11.00

Plats och tid
Beslutande

Hans Nahlbom (S) Ordförande
Christina Bröms (C)
Karin Finnpers-Wahlund (C)
Barbara Sundberg (KD)
Anna Riekje Niburg (S)
Irene Westergaard (MP)
Margareta Ahlström (MOP)
Billy Ferm (C)
Einar Bäckström (C) ersätter Karolina Treson (S)

Övriga deltagare

Camilla Björck, miljöchef, föredragande § 1,2,4,6
Kristina Myrlund, sekreterare
Magnus Lundberg, miljöinspektör, föredragande § 2
Michael Horn, miljöinspektör, föredragande § 3
Annika Persson, miljöinspektör, föredragande § 5
Susanne Pettersson, miljöinspektör, föredragande ”Övrig information”
Mia Bergman, miljöinspektör, föredragande ”Övrig information”

Utses att justera

Anna Riekje Niburg (S)

Justeringens
plats och tid
UnderSekreterare
skrifter

Miljökontoret 2014-02-06, kl 10.00
Paragrafer

§§ 1-7

Camilla Björck
Ordförande

Hans Nahlbom (S)
Justerande

Anna Riekje Niburg (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

MORA – ORSA MILJÖNÄMND

Sammanträdesdatum

2014-02-05

Datum för
anslags uppsättande

2014-02-07

Förvaringsplats
för protokollet

Miljökontoret, Mora - Orsa

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2014-03-01
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2014-02-05

Innehållsförteckning
Årsredovisning 2013, Mora Orsa miljönämnd
Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen, Mora och Orsa kommuner
Yttrande över planprogram för Åmåsäng, Mora kommun
Va-plan – representant till politisk referensgrupp, Mora kommun
Verksamhetsplan för klimat- och energirådgivning 2014, Orsa kommun
Redovisning av delegationsbeslut
Övrigt / information
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 3

Sammanträdesdatum

2014-02-05

MN § 1

Dnr: 2012-000580-A02

Årsredovisning 2013, Mora Orsa miljönämnd
Beslut
Miljönämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2013.
Sammanfattning
Under 2013 har vi arbetat på bra med tillsyn och kontroll, vi har utfört många fler inspektioner än de
senaste åren. Inom livsmedelskontrollen har inriktningen på kontrollen varit: redlighet och spårbarhet,
kontroll av vattenreservoarer samt inventering av mikrobiologiska kriterier. Inom hälsoskyddet, UVstrålning, buller, egenkontroll, små vattenledningsföreningar samt tobak och solarier. När det gäller
miljötillsynen har vi inriktat oss på förorenad mark, energi, förebyggande av avfall, egenkontroll,
bilskrotar och tillskottsvatten vid avloppsreningsverk. Livsmedelskontrollen och hälsoskyddstillsynen
har vi utfört helt enligt våra planer. När det gäller miljötillsynen har vi nästan lyckas komma i mål,
eftersom vi haft tjänstledig personal så har inte all planerad tillsyn kunnat utföras.
Inom naturvården har vi arbetat med en hel del projekt, bland annat biologisk återställning av flottade
älvar, renovering av Blomtäkts fäbod på Koppången, naturreservatsbildning och iordningställande av
slåtterängar. Kalkningsverksamheten har i stort gått som planerat, en del strul med
telekommunikationen och larm har dock förekommit.
Vi har tagit fram en ny miljöbalkstaxa och ändrat timtaxan för livsmedel, tobak och strålskydd. Vi har
arbetat med kvalitetsarbete för att få till en rättssäker handläggning. Vi har arbetat med information
och rådgivning till verksamhetsutövare och medborgare och i år även med mer riktade
informationsinsatser.
Totalt sett går nämndens verksamheter med ett positivt resultat på ca 169 tkr. Anledningen till detta är
till största del lägre kostnader för personal på grund av sjukfrånvaro och vård av barn. Resultaten för
respektive kommun är: + 95 tkr för Mora och + 67 tkr för Orsa.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2013
Ekonomiskt resultat Mora och Orsa

Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Återrapportering datum

Återrapportering till

--

--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MN § 2

Dnr: 2013-001077-A01

Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen, Mora och Orsa
kommuner
Beslut
Miljönämnden beslutar att ställa sig bakom åtgärdsplanen och redovisa den för länsstyrelsen.
Sammanfattning
Länsstyrelsen genomförde en revision av Mora och Orsa kommuners livsmedelskontroll den 22
oktober 2013. Syftet med revisionen är att granska om kontrollmyndigheten, det vill säga Mora Orsa
miljönämnd uppfyller kraven i förordningen om offentlig kontroll. Resultatet från revisionen är att
Mora Orsa miljönämnd i stort uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. De anmärkningar som
nämnden fick gällde finansiering, provtagning och analys samt beredskap.
Nämnden ska nu till länsstyrelsen redogöra för vilka åtgärder som kommer att vidtas med hänsyn till
avvikelserna.
Åtgärdsplan
Finansiering
Avvikelse: Myndigheten har ej full kostnadstäckning av avgifterna på kontrollen.
Åtgärd: En ny livsmedelstaxa är framtagen som är beräknad utifrån nämndens faktiska kostnader för
livsmedelskontrollen. Taxan antogs under hösten och gäller från och med 1 januari 2014.
Provtagning och analys
Avvikelse: Myndigheten saknar ett giltigt avtal med laboratorium.
Åtgärd: Upphandling av laboratorietjänster pågår i Mora Orsa. Upphandlingen är överprövad och
beslut är taget i förvaltningsrätten, om inte detta beslut överklagas kommer nämnden ha ett giltigt
avtal under februari månad.
Beredskap
Avvikelse: Myndigheten saknar en beredskapsplan för livsmedel.
Åtgärd: Miljönämnden planerar att under 2014 arbeta fram en beredskapsplan för
livsmedelskontrollen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-01-16, Camilla Björck, miljöchef
Revisionsrapport från Länsstyrelsen, 2013-11-22
Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Återrapportering datum

Återrapportering till

--

--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MN § 3

Dnr: 2013-000743-B01

Yttrande över planprogram för Åmåsäng, Mora kommun
Beslut
Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkter på upprättat planprogram för Åmåsäng:
1. Miljönämnden anser att det bör utredas om det är möjligt att lösa uppvärmningen för de nya
tomterna inom planområdet med ett eller flera gemensamma centrala uppvärmningssystem
(fjärr- eller närvärme).
2. Miljönämnden avråder generellt att åkermark exploateras och att det ska undersökas om det
finns alternativa placeringar för en utökning av campingen i området. I det fall utvidgningen av
campingverksamheten sker på jordbruksmark ska det utredas om det är nödvändigt att hela det
föreslagna området behövs eller om området kan minskas ner.
3. I samband med etablering av nya tomter i den södra delen av området bör det ställas krav på
avgränsning av tomtplatsen i dispensärendet för strandskydd.
Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till planprogram för Åmåsäng.
Planprogrammet upprättas eftersom ägaren till Mora Life Åmåsängsgården önskar utöka sin camping,
framförallt för husbilar. Planprogrammets syfte är att behandla övergripande frågor i
Åmåsängsområdet, bl.a. alternativa tillfarter och principer för utveckling och omfattning av
bebyggelsen. I första hand föreslås förtätning av befintlig bebyggelse men även nya områden som kan
vara möjliga att bebygga framöver samt områden med höga naturvärden innefattas.
Motivering
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har tillsammans med miljökontoret Mora Orsa upprättat en
behovsbedömning och bedömt att programmet inte medför någon betydande miljöpåverkan. Någon
miljökonsekvensbedömning inom ramen för en miljöbedömning behöver således inte upprättas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-01-22, Michael Horn, miljöinspektör
Utdrag ur planprogram för Åmåsäng

Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Återrapportering datum

Återrapportering till

--

--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MN § 4

Dnr: 2014-000042-B01

Va-plan – representant till politisk referensgrupp, Mora kommun
Beslut
Miljönämnden beslutar att följande ledamöter ska vara representanter i referensgruppen för
framtagande av VA-plan Mora kommun.
1. Christina Bröms (C), ordinarie.
2. Anna-Riekje Niburg (S), ersättare.
Sammanfattning
Mora kommun har påbörjat ett arbete med att ta fram en VA-plan. En politisk referensgrupp har
bildats där miljönämnden behöver vara representerad. Miljönämnden föreslår att Christina Bröms (C)
ska vara nämndens ordinarie representant i referensgruppen. Som ersättare föreslås Anna-Riekje
Niburg (S).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-01-22, Camilla Björck, miljöchef

Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Återrapportering datum

Återrapportering till

--

--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MN § 5

Dnr: 2014-000056-A02

Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning 2014, Orsa
kommun
Beslut
Miljönämnden beslutar att godkänna verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivning 2014 i Orsa
kommun.
Sammanfattning
Miljökontoret har från den 1 januari 2014 tagit över energi- och klimatrådgivningen i Orsa kommun
från fritids- och servicekontoret. För att finansiera denna rådgivning får kommunen ett ekonomiskt
stöd från Energimyndigheten som motsvarar en halvtidstjänst. Målet med energi- och
klimatrådgivning är att nå ut med information till de olika målgrupperna: hushåll, föreningar och
företag inom Orsa kommun.
Varje år ska kommunen ta fram en verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen som beskriver
vilka aktiviteter som man planerar att utföra.
Det övergripande strategiska valet under 2014 kommer att vara att arrangera ett antal utåtriktade
aktiviteter såsom studiecirklar, arrangemang och föredrag samt utveckla informationen på hemsidan.
Detta för att allmänheten, föreningar och företagare ska bli medvetna om att det finns en energi- och
klimatrådgivning i kommunen och hur och vad de kan ha för nytta av den
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2014, Annika Persson, energi- och klimatrådgivare
Tjänsteutlåtande 2014-01-24, Camilla Björck, miljöchef

Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Återrapportering datum

Återrapportering till

--

--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MN § 6

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut tagna under perioden
2013-12-02 till och med 2014-01-24.
Sammanfattning
Miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänsteman enligt delegationsordning
antagen av nämnden 6 februari 2013 § 5. 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.
Beslutsunderlag
Delegationslista under perioden 2013-12-02 - 2014-01-24.

Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Återrapportering datum

Återrapportering till

--

--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MN § 7

Övrigt / information
Miljökontoret informerar om pågående ärenden/projekt.
 Saxviken
 Bilskroten
 Buller i skolmatsalar
 Överlämningen av livsmedelsobjekt till Livsmedelsverket
Kurser/Inbjudan
 Föredrag om solel och solvärme, 17 februari – Lars Andrén

Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Återrapportering datum

Återrapportering till

--

--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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