MORA - ORSA
MILJÖNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 1-8

Sammanträdesdatum

2014-06-04
Plats och tid

Miljökontoret Orsa, onsdagen den 4 juni 2014, kl 08.00 – 12.00

Beslutande

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

Övriga deltagare

Michael Horn, miljöinspektör, föredragande § 19
Camilla Björck, miljöchef, sekreterare, föredragande §§ 20-22
Olle Bylander, kommunekolog, föredragande § 23

Utses att justera

Christina Bröms (C)

Justeringens
plats och tid
UnderSekreterare
skrifter

Miljökontoret 2014-06-09 kl 12.30
Paragrafer §§

19-24

Camilla Björck
Ordförande

Hans Nahlbom (S)
Justerande

Christina Bröms (C)

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

Mora Orsa Miljönämnd

Sammanträdesdatum

2014-06-04
2014-06-11

Överklagningsperiod

2014-07-02

Datum för
anslags uppsättande

2014-06-10

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Miljökontoret, Mora - Orsa

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2014-07-03

MORA - ORSA
MILJÖNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida 2-

8

2014-06-04

Innehållsförteckning
Yttrande över detaljplan för Råtjärnsberget, Grönklitt, Orsa kommun
Verksamhetsplan 2015 – mål och mått, Mora Orsa miljönämnd
Ekonomi
Redovisning av delegationsbeslut
Överklagan av beslut om tillstånd för täktverksamhet på fastigheten Färnäs 674:1, Mora kommun
Övrigt / information

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MORA - ORSA
MILJÖNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 3

Sammanträdesdatum

2014-06-04

MN § 19

Dnr: 2014-000680-B02

Yttrande över detaljplan för Råtjärnsberget, Grönklitt, Orsa
kommun
Beslut
Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkter på upprättad detaljplan för Råtjärnsberget,
Grönklitt:
1. Miljönämnden anser att förutsättningar för biobränslebaserat närvärmesystem för området bör
utredas. Miljönämnden anser att ambitionerna i den av Orsa kommun antagna energiplanen ska, så
långt det är möjligt, realiseras i samband med detaljplanens genomförande.
2. Miljönämnden anser att det är viktigt att hänsyn tas till framtida belastning och klimatpåverkan
som kan påverka avloppsreningsverkets funktion.
3. Miljönämnden har inga invändningar mot att delar av planområdet omfattas av strandskydd för
Råtjärnen under förutsättning att våtmarken runt sjön ej påverkas.
Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till detaljplan för Råtjärnsberget (del
av Hansjö 135:68), Grönklitt i Orsa kommun. Föreslagen detaljplan syftar till att skapa ny
fritidshusbebyggelse i Grönklitt. Detaljplanen föreslår 67 nya fritidshusfastigheter som omfattar 550900 bäddar, i anslutning till tidigare bebyggda områden.
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, Michael Horn, miljöinspektör, 2014-05-19.
Detaljplan för Råtjärnsberget

Ansvarig genomförande beslutet
Återrapportering datum

--

Justerandes sign

Sändlista

Byggnadsnämnden Orsa
Återrapportering till

--

Utdragsbestyrkande
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MORA - ORSA
MILJÖNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 4

Sammanträdesdatum

2014-06-04

MN § 20

Dnr: 2014-000677-A02

Verksamhetsplan 2015 – mål och mått, Mora Orsa miljönämnd
Beslut
Miljönämnden beslutar att anta följande mål och mått för verksamheten 2015
1. Barnen i våra förskolor och skolor vistas i en hälsosam miljö.
Mått: Antalet tillsynsbesök, kontroller och informationsinsatser på förskolor och skolor.
2. Förvaltningen har förtroende hos verksamhetsutövare, medborgare och kommunens övriga
förvaltningar
Mått: Framtagen enkät till verksamhetsutövare som har fått tillsyn/kontroll av miljökontoret
3. Förvaltningens resor och inköp görs på ett miljömedvetet sätt
Mått: Antal framtagna riktlinjer för inköp och resor
4. Förvaltningen ska aktivt delta i samhällsplaneringen för att åstadkomma en god miljö och hälsa
samt en hållbar utveckling
Mått: Kvalitativ uppföljning av målet kommer att genomföras
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Orsa har tagit fram en kommunal utvecklingsplan med vision, värdegrund och
målområden. Varje nämnd ska årligen redovisa vilka mål de behöver sätta upp för att nå de intentioner
som anges i målområdena och vad det kommer att kosta. Dessa mål ska vara mätbara.
Miljönämnden har beslutat att prioritera följande förbättringsområden för 2015 som ska ligga till
grund för nämndens mål.
•
•
•
•
•
•

Verka för bättre cykelvägar/pendeltåg
Skolmiljö – strålning, buller, hygien
Utveckla samverkansformer mellan andra förvaltningar och nämnder
Information och marknadsföring
Mer miljövänliga resor och inköp
Bättre uppföljning av miljöbalkstillsynen

Miljökontoret har tagit fram förslag på fyra mål med tillhörande mått som knyter an till ovanstående
förbättringsområden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Camilla Björck, miljöchef 2014-05-16
Ansvarig genomförande beslutet
Återrapportering datum

--

Justerandes sign

Sändlista
Återrapportering till

--

Utdragsbestyrkande
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Sida 5

Sammanträdesdatum

2014-06-04

MN § 21

Dnr: 2013-000494-A02

Ekonomi
Beslut
Miljönämnden beslutar att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Resultatet för perioden januari till april är +25 tkr. Detta beror på att de årliga avgifterna för
livsmedelskontrollen är fakturerade och att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. De årliga
avgifterna för miljöbalken är ännu ej fakturerade. Resultatet gäller både för Mora och för Orsa
kommuner.
Totalt sett kommer årsprognosen troligtvis bli ca + 50 tkr.
Orsa kommun fakturerar varje månad en tolftedel av årsbudgeten fördelat på varje verksamhet,
administration, livs, miljö, kalkning och naturvård. När det gäller nämndens kostnader såsom arvoden
och sociala avgifter, redovisas kostnader i respektive kommun.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport januari-april

Ansvarig genomförande beslutet
Återrapportering datum

--

Justerandes sign

Sändlista
Återrapportering till

--

Utdragsbestyrkande

5

MORA - ORSA
MILJÖNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 6

Sammanträdesdatum

2014-06-04

MN § 22

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut tagna under perioden 12 april
2014 till och med 23 maj 2014.
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 2014-04-12 till och med 2014-05-23.

Ansvarig genomförande beslutet
Återrapportering datum

--

Justerandes sign

Sändlista
Återrapportering till

--

Utdragsbestyrkande
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Sida 7

Sammanträdesdatum

2014-06-04

MN § 23

Dnr: 2013-001250-M02

Överklagan av beslut om tillstånd för täktverksamhet på
fastigheten Färnäs 674:1, Mora kommun,
Länsstyrelsen Dnr 551-503-2014
Beslut
Mora Orsa miljönämnd beslutar att överklaga beslutet om tillstånd att bedriva täkt på fastigheten
Färnäs 674:1.
Mora Orsa miljönämnd beslutar att uppdra till Hans Nahlbom (S) och Olle Bylander, kommunekolog
att författa en skrivelse med motivering till överklagan.
Yrkanden
Hans Nahlbom (S) yrkar att miljönämnden ska överklaga beslutet om tillstånd att bedriva täkt på
fastigheten Färnäs 674:1.
Christina Bröms (C) och Billy Ferm (C) yrkar att miljönämnden inte ska överklaga beslutet om
tillstånd att bedriva täkt på fastigheten Färnäs 674:1.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljönämnden bifaller Hans Nahlbom (S)
yrkande. Omröstning begärs
För omröstning godkänner miljönämnden följande röstordning:
Ja-röst för Hans Nahlbom (S) yrkande.
Nej-röst för Christina Bröms (C) och Billy Ferm (C) yrkande.
Vid verkställd öppen omröstning röstar 5 ja och 4 nej.
Röstningen utfölls enligt följande:
Ja: Hans Nahlbom (S), Karolina Treson (S), Anna Riekje Niburg (S), Margareta Ahlström (MOP) och
Irene Westergaard (MP)
Nej: Christina Bröms (C), Billy Ferm (C) Karin Finnpers Wahlund (C) och Barbara Sundberg (KD).
Reservation
Christina Bröms (C) och Billy Ferm (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 8

Sammanträdesdatum

2014-06-04

Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har lämnat tillstånd till Mora krossgrus
AB, enligt 9 kap miljöbalken, att bedriva täktverksamhet på fastigheten Färnäs 674:1 i Mora kommun.
Miljönämnden i Mora Orsa har i yttrande till Länsstyrelsen i Dalarna avstyrkt ansökan om
täktverksamhet på fastigheten Färnäs 674:1 i Mora kommun.
Beslutsunderlag
Beslut från Länsstyrelsen.

Skriftlig reservation
Vi reserverar oss mot beslutet att överklaga Länsstyrelsens yttrande angående bergtäkten, då vi anser
att bedömningen inte enbart ska avse miljöhänsyn utan att även näringsverksamheten beaktas.
Billy Ferm (C)

Christina Bröms (C)

Ansvarig genomförande beslutet
Återrapportering datum

--

Justerandes sign

Sändlista

Länsstyrelsen i Dalarna
Återrapportering till

--

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-06-04
MN § 24

Övrigt / information
Information från kontoret
- Efter mötet gjorde nämnden ett studiebesök till det kommunala reningsverket Bunk och det
kommunala vattenverket i Boggas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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