Mn 170/2014

Protokoll

Miljönämnden
2015-04-14
Datum:
Klockan: 09:00 - 11:50
Plats:
Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II
Närvarande ledamöter
Per Lilja (S)
Lilla Alkman (KD)
Arne Bergqvist (S)
Gösta Eriksson (S)
Linda Linder (S)
Marita Andersson (C)
Karin Pernefalk (M)
David Larsson (SD)
Thomas Nyström (MP)
Georg Barsom (FP)
Tjänstgörande ersättare
Torbjörn Axelsson (C)
Berith Tedsjö-Winkler (FP)
Nadde Butandu (KD)
Mats Nilsson (V)
Joakim Sjögren (SD)

Ordförande

Justerare

Tjänstgör för Gunilla Neogard (S)
Tjänstgör på den vakanta platsen
Tjänstgör för Berit Hallén (S)
Tjänstgör för Tore Mellberg (V)
Tjänstgör för Margareta Arvidsson (M)

Närvarande ersättare
Övriga
Anna Billgren
Johan Utter
Anders Ringqvist
Helena Aronsson
Lennart Wiklund
Mona Hass
Maja Englund
Erik Unander-Scharin
Therese Elverstedt
Louise Bjärmark-Bodin

Miljöchef
Nämndadministratör
Enhetschef Hälsoskydd
Enhetschef Livsmedel
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ekonom
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Paragrafer 43-54
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___________________________
Johan Utter, sekreterare
Justerat den 21 april.

___________________________
Per Lilja (S), ordförande

___________________________
Georg Barsom (FP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 april.

§ 43 Parentation
Ärendebeskrivning
Minnet av Miljönämndens nyligen bortgångne 2:e vice ordförande, Ronnie
Palmén, hedras med parentation och tyst minut.

§ 44 Kallelse m.m.
Ärendebeskrivning
Ordförande förklarar dagens sammanträde med Miljönämnden öppnat.
Därefter förrättar nämndadministratören upprop för att klargöra vilka som
tjänstgör under dagens sammanträde. Nämnden förklaras därefter vara
beslutsför.
Ordförande ger nämnden möjligheten att anmäla övriga ärenden/frågor till
dagordningen och ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden.
Förslag till beslut
Föreliggande dagordning godkänns.
Nämndens behandling
Arne Bergqvist (S) anmäler en övrig fråga angående Arlatomten.
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Beslut
Miljönämnden beslutar:
Föreliggande dagordning godkänns.

§ 45 Val av protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Dagens protokoll ska justeras av ordförande och av en utsedd justerare.
Förslag till beslut
Till justerare av dagens protokoll utses David Larsson (SD) med Georg
Barsom (FP) som ersättare.
Justeringen äger rum tisdagen den 21 april kl. 08:30 på Förvaltningskontor
samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan 8A.
Inga paragrafer i dagens protokoll avses justeras omedelbart.
Nämndens behandling
Föreslagen justerare meddelar förhinder. Istället föreslås Georg Barsom
(FP) som justerare med Berith Tedsjö-Winkler (FP) som ersättare.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Till justerare av dagens protokoll utses Georg Barsom (FP) med Berith
Tedsjö-Winkler (FP) som ersättare.
Justeringen äger rum tisdagen den 21 april kl. 08:30 på Förvaltningskontor
samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan 8A.
Inga paragrafer i dagens protokoll avses justeras omedelbart.

§ 46 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Ordförandeberedning tillika presidieberedning inför dagens sammanträde
ägde rum måndagen den 30 mars kl. 10:30-11:45.
Förslag till beslut
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.
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Beslut
Miljönämnden beslutar:
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.

§ 47 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 49/2015
Ärendebeskrivning
Beslut som fattats med stöd av Miljönämndens delegationsordning anmäls
till nämnden. Anmälan omfattar delegationsbeslut ur Ecos 2015-02-18 2015-03-20, ur W3D3 2015-03-02 - 2015-03-25 samt tekniska
förvaltningens beslut fattade på delegation från Miljönämnden under mars
månad.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut Ecos 2015-02-18 - 2015-03-20
Delegationsbeslut W3D3 2015-03-02 - 2015-03-25
Delegationsbeslut Tekniska förvaltningen, mars månad
Förslag till beslut
Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.

§ 48 Detaljplan Sidensvansen 6 (område längs
Rudbecksgatan)
Ärendenummer: Mn 36/2015
Handläggare: Lennart Wiklund
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om
yttrande senast den 19 april 2015.
Syftet är att möjliggöra byggnation av ett åtta våningar högt flerbostadshus
med ca 25-30 lägenheter. Byggnaden föreslås kunna innehålla kontor,
butiker och centrumfunktioner. Vidare är syftet att införa
skyddsbestämmelser för kvarterets kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
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Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-03-19
Samrådshandlingar 2015-03-03
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att synpunkter enligt
tjänsteskrivelse 2015-03-19 beaktas.
Nämndens behandling
Nämnden är enig om att göra följande ändring i yttrandet:
I andra meningen under synpunkten om buller ska ordet "bör" bytas ut mot
"ska" för att stärka formuleringen.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att synpunkter enligt
tjänsteskrivelse 2015-03-19, med ändring enligt ovanstående, beaktas.

§ 49 Uppföljning av ärende - Vindkraftverk XXXX
Ärendenummer: Ecos 2014-2778
Handläggare: Anders Ringqvist
Ärendebeskrivning
Enhetschef Anders Ringqvist ger på nämndens begäran en kort uppföljning
av ärendet kring vindkraftverket på fastigheten XXXX och det klagomål
som inkommit gällande skuggbildning.
Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.

§ 50 Investeringsplan IT 2016-2019
Ärendenummer: Mn 51/2015
Handläggare: Mona Hass
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Ärendebeskrivning
Miljökontorets verksamhetssystem befinner sig i livscykelns senare skede.
Programleverantören kommer att upphöra med utvecklingen av det
befintliga systemet vilket kommer att medföra att det inte kommer att
fungera optimalt. Systemet kommer inte heller att uppdateras utifrån att
lagstiftningen ändras vilket kommer att medföra en ökad risk för felaktig
hantering i systemet och minskad rättssäkerhet.
Systemleverantören har aviserat en ny version av sitt system under 2016.
Nyttjanderättsavtalet för det nya systemet gäller även för den nya versionen
utan ytterligare engångsavgifter. Däremot har systemleverantören aviserat
en paketlösning för införandet som därför tas upp som ett
investeringsobjekt 2016.
Beslutsunderlag
Investeringsplan IT 2016-2019
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden beslutar att investeringsplan IT 2016-2019 fastställs.
2. Miljönämnden begär ett investeringsanslag på 300 tkr för införande av
verksamhetssystemet Ecos 2 under år 2016.
3. Miljönämnden beslutar att investeringsplan IT 2016-2019 med begäran
om investeringsanslag överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad
samt till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Nämndens behandling
Begäran om att avstå från deltagande i beslutet lämnas av ledamöter från
FP, M, MP och V, samtliga med hänvisning till egna budgetförslag.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
1. Miljönämnden beslutar att investeringsplan IT 2016-2019 fastställs.
2. Miljönämnden begär ett investeringsanslag på 300 tkr för införande av
verksamhetssystemet Ecos 2 under år 2016.
3. Miljönämnden beslutar att investeringsplan IT 2016-2019 med begäran
om investeringsanslag överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad
samt till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Karin Pernefalk (M), Thomas Nyström (MP), Georg Barsom (FP), Mats
Nilsson (V) och Berith Tedsjö-Winkler (FP) avstår från att delta i beslutet.
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§ 51 Föreläggande förenat med löpande vite samt beslut
om förbud, Törsjö 2:41 i Örebro kommun
Ärendenummer: Ecos: 2014-5073
Handläggare: Therese Elverstedt
Ärendebeskrivning
Under en miljöskyddsinspektion som genomfördes på fastigheten den 19
juni 2012 upptäckte Miljökontoret att ett läckage av förorenat vatten
pågick från en av verksamhetens gödselplattor. Det konstaterades att
plattans bakre stödmur inte var tät och att förorenat vatten rann ner i en
närbelägen dagvattenbrunn. Miljökontoret påtalade att detta inte får
förekomma och att åtgärd måste vidtas omedelbart. Vid en uppföljande
inspektion den 22 augusti 2012 var plattans stödmur åtgärdad.
Inspektion genomfördes återigen på fastigheten den 16 december 2014.
Under inspektionen upptäckte Miljökontoret att gödselvatten från fyra av
verksamhetens sex gödselplattor hade avletts till dagvattennätet genom att
hål gjorts i stödmurarnas nederkanter. Det förorenade vattnet hade via
hålen förts till närliggande dagvattenledningar. Miljökontoret meddelade
att detta omedelbart skulle åtgärdas. Under ett telefonsamtal med XXXX
den 17 december 2014 framkom att någon gjort dessa hål då gödselvatten
läckt från plattorna och runnit in i de närbelägna stallen. Miljökontorets
representant var tillbaka på fastigheten den 18 december 2014 och kunde
konstatera att hålen som visat sig funnits på fem av de sex gödselplattorna
hade gjutits igen.
En uppföljande inspektion gjordes den 2 mars 2015 för kontroll av
gödselplattorna. Miljökontoret kunde då konstatera att en stor mängd
gödsel låg utanför flera av plattorna och att en större mängd vatten fanns på
gödselplattorna. Det kunde ses att vatten runnit längs med en av plattornas
långsida och nedanför denna fanns en pöl med brunt vatten, alldeles intill
en dagvattenbrunn. Kontakt togs med XXXX samt XXXX som ansvarar
för egenkontrollen av gödselplattorna. Enligt XXXX skottar han upp
gödsel på plattorna varje dag men han hade inte hunnit det den aktuella
dagen. Miljökontoret meddelade att åtgärd måste vidtas då detta inte kan
anses vara godtagbart. Bland gödseln kunde bandage samt emballage ses.
Miljökontoret meddelade att avfall inte får kvittblivas genom att det läggs
på gödselplattorna och verksamheten meddelades att detta ska tas bort och
att avfall måste tas omhand på rätt sätt, genom avtal med behörig
mottagare av avfall. Sopkärl för avfall bör finnas i anslutning till samtliga
stallar på anläggningen för att underlätta avfallshanteringen.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-03-30
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Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden föreslås besluta att Örebro Bergslagens Travsällskap med
organisationsnummer 875000-4577 ska tillse att:
1. Avrinning och läckage inte sker från lagringsplatserna för stallgödsel på
fastigheten Törsjö 2:41.
2. Gödsel inte läggs direkt på marken på fastigheten Törsjö 2:41.
Föreläggandet enligt punkt ett och två förenas med ett vite som innebär att
Örebro Bergslagens Travsällskap ska betala XXXX kronor vid varje
tillfälle som föreläggandet enligt punkt ett eller två inte följs. Beslutet
gäller tre veckor från delgivning.
Vidare föreslås Miljönämnden besluta att förbjuda Örebro Bergslagens
Travsällskap, med organisationsnummer 875000-4577, att lägga annat
avfall än gödsel på lagringsplatserna för stallgödsel. Förbudet gäller tre
veckor från delgivning.
Besluten gäller omedelbart även om de överklagas.
Lagstöd
2 kap 3 §, 15 kap 5a §, 26 kap 9, 14 och 26 §§ miljöbalken, med
hänvisning till 7 § Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
samt 4 § Lag (1985:206) om viten.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Örebro Bergslagens Travsällskap med organisationsnummer 875000-4577
ska tillse att:
1. Avrinning och läckage inte sker från lagringsplatserna för stallgödsel på
fastigheten Törsjö 2:41.
2. Gödsel inte läggs direkt på marken på fastigheten Törsjö 2:41.
Föreläggandet enligt punkt ett och två förenas med ett vite som innebär att
Örebro Bergslagens Travsällskap ska betala XXXX kronor vid varje
tillfälle som föreläggandet enligt punkt ett eller två inte följs. Beslutet
gäller tre veckor från delgivning.
Vidare förbjuds Örebro Bergslagens Travsällskap, med
organisationsnummer 875000-4577, att lägga annat avfall än gödsel på
lagringsplatserna för stallgödsel. Förbudet gäller tre veckor från
delgivning.
Besluten gäller omedelbart även om de överklagas.
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Lagstöd
2 kap 3 §, 15 kap 5a §, 26 kap 9, 14 och 26 §§ miljöbalken, med
hänvisning till 7 § Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
samt 4 § Lag (1985:206) om viten.

§ 52 Information om enskilda avlopp och
inventeringsarbetet av enskilda avlopp i Örebro kommun
Handläggare: Maja Englund, Anders Ringqvist
Ärendebeskrivning
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Maja Englund och enhetschef Anders
Ringqvist ger nämnden information och utbildning i Miljönämndens
tillstånds- och tillsynsansvar avseende enskilda avlopp. Information ges
även om den pågående inventeringen av samtliga enskilda avlopp inom
kommunen.
Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.

§ 53 Ordförande och förvaltningen informerar
Handläggare: Anna Billgren, Erik Unander-Scharin, Louise BjärmarkBodin
Ärendebeskrivning
Miljöchef Anna Billgren meddelar att hon kommer att avsluta sin tjänst
som miljöchef den 31 maj. Rekrytering av en ny miljöchef är påbörjad.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Erik Unander-Scharin informerar om
Miljönämndens tillsynsansvar enligt Tobakslagen och beskriver
tillsynsprocessen.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Louise Bjärmark-Bodin informerar om ett
utfärdat förbud gällande märkning av viss mat på USÖ.
Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.

§ 54 Övriga ärenden/frågor
Ärendebeskrivning
Arne Bergqvists (S) fråga om Arlatomten hänskjuts till ett kommande
sammanträde.
Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.
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