Mn 145/2015

Protokoll

Miljönämnden
2016-04-12
Datum:
Klockan: 09:00 - 12:00
Plats:
Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II
Närvarande ledamöter
Per Lilja (S)
Tomas Runnquist (M)
Arne Bergqvist (S)
Gösta Eriksson (S)
Linda Linder (S)
Marita Andersson (C)
Tore Mellberg (V)
Karin Pernefalk (M)
Villemo Belenos (M)
David Larsson (SD)
Sten Lang (MP)
Berith Tedsjö-Winkler (L)
Tjänstgörande ersättare
Mats Nilsson (V)
Robert Sjöström (L)
Elisabeth Hammar (S)

Ersättande justerare
Ordinarie justerare

Tjänstgör för Berit Hallén (S).
Tjänstgör för Lilla Alkman (KD)
Tjänstgör för Gunilla Neogard (S).

Närvarande ersättare
Simon Olow (M)
Helena Ståhl (SD)
Övriga
Peter Björk
Mona Hass
Lennart Wiklund
Anders Ringqvist
Johanna Elfving
Ida Karlsson
Johan Eliasson
Rebecka Bogren
Camilla Welander
Marlene Rünell
Johanna Bengtsson
Kristian Hellström
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Paragraf 42-61

Peter Björk, sekreterare
Justerat den 15 april 2016

Per Lilja, ordförande

Karin Pernefalk, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 april 2016.

§ 42 Kallelse m.m.
Ärendebeskrivning
Ordförande förklarar dagens sammanträde med Miljönämnden öppnat.
Därefter förrättar nämndsekreteraren 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.

§ 43 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Dagens protokoll ska justeras av ordförande och av en utsedd justerare.
Förslag till beslut
1. Till justerare av dagens protokoll utses Tore Mellberg (V) med Karin
Pernefalk (M) som ersättare.
2. Justeringen äger rum måndagen den 18 april kl. 08.00 på
Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan
8A.
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Beslut
1. Till justerare av dagens protokoll utses Tore Mellberg (V) med Karin
Pernefalk (M) som ersättare.
2. Justeringen äger rum under fredagen den 15 april på Förvaltningskontor
samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan 8A.

§ 44 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning inför dagens sammanträde ägde rum fredagen
den 1 april kl. 09.00-11.00.
Förslag till beslut
Anmälan av presidieberedning tas till protokollet.
Beslut
Anmälan av presidieberedning tas till protokollet.

§ 45 Redovisning av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 9/2016
Ärendebeskrivning
Beslut som fattats med stöd av Miljönämndens delegationsordning anmäls
till nämnden.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut W3D3 2016-03-01 - 2016-03-31
Delegationsbeslut Ecos 2016-02-20 - 2016-03-18
Delegationsbeslut Tekniska förvaltningen mars 2016
Förslag till beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.
Beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.

§ 46 Ekonomisk månadsrapport, mars 2016
Ärendenummer: Mn 31/2016
Handläggare: Mona Hass
Ärendebeskrivning
Mona Hass, ekonom, redogör för den ekonomiska månadsrapporten
för mars 2016.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
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Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 47 Attestanter 2016
Ärendenummer: Mn 127/2015
Handläggare: Mona Hass
Ärendebeskrivning
I redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen
sker enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll
upprätthålls i kommunen. Örebro kommuns attestreglemente anger att
varje nämnd ska utse attestanter för den interna kontrollen av de
ekonomiska transaktionerna inom nämndens förvaltningsområde. En
aktuell förteckning över samtliga attestanter ska finnas tillgänglig hos
förvaltningsledningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till attestförteckning 2016 daterad 2016-03-01.
Tjänsteskrivelse, Attestförteckning 2016 daterad 2016-03-03.
Förslag till beslut
1. De förslagna attestanterna utses för 2016.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Miljönämndens verksamheter delegeras till förvaltningschefen.
Beslut
Miljönämnden beslutar att:
1. De förslagna attestanterna utses för 2016.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Miljönämndens verksamheter delegeras till förvaltningschefen.

§ 48 Tema Hälsoskydd: information från enheten
Handläggare: Anders Ringqvist
Ärendebeskrivning
Anders Ringqvist, enhetschef Hälsoskyddsenheten, informerar om
det andra kvartalets temaområde; Hälsoskydd.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
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§ 49 Tema Hälsoskydd: Tillsyn i praktiken
Handläggare: Ida Karlsson
Ärendebeskrivning
Ida Karlsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar om hur
Miljökontoret arbetar med tillsyn av radon i flerbostadshus.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 50 Förslag till beslut att vidta åtgärder på XXX
Handläggare: Johan Eliasson
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2012-3905
Miljökontoret föreslår i denna skrivelse att vitesförelägga fastighetsägarna
att vidta åtgärder mot påvisade fuktskador i en lägenhet på fastigheten
XXX. Fuktskadorna har konstaterade av en sakkunnig. Miljönämnden har
tidigare förelagt fastighetsägarna att åtgärda fuktskadorna i lägenheten,
dock har inga vidtagna åtgärder redovisats till Miljökontoret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Förslag till beslut att vidta åtgärder på XXX i Örebro
kommun, daterad 2016-03-30.
Inkomna synpunkter, daterade 2016-02-29.
Förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta att vid vite om XXX kr förelägga XXX,
med personnummer XXX, samt vid vite om XXX kr XXX, med
personnummer XXX, båda med adress XXX Örebro, som är ägare till
fastigheten XXX, att:
1. Låta sakkunnig åtgärda fuktskadorna i badrummet i XXX på fastigheten
XXX
2. Inkom med en utredning, utförd av en sakkunnig, som visar att
fuktskadorna är avhjälpta.
Vidtagna åtgärder ska redovisas till Miljönämnden snarast, dock senast
fyra månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.
Vitet om XXX kr, för varje fastighetsägare, ska betalas om samtliga
åtgärder under punkterna 1-2 inte har vidtagits inom föreskriven tid.
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Beslut
Miljönämnden beslutar att vid vite om XXX kr förelägga XXX, med
personnummer XXX, samt vid vite om XXX kr XXX, med personnummer
XXX båda med adress XXX Örebro, som är ägare till fastigheten XXX,
att:
1. Låta sakkunnig åtgärda fuktskadorna i badrummet i XXX på fastigheten
XXX
2. Inkom med en utredning, utförd av en sakkunnig, som visar att
fuktskadorna är avhjälpta.
Vidtagna åtgärder ska redovisas till Miljönämnden snarast, dock senast
fyra månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.
Vitet om XXX kr, för varje fastighetsägare, ska betalas om samtliga
åtgärder under punkterna 1-2 inte har vidtagits inom föreskriven tid.

§ 51 Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut
avloppsvatten till avloppsanläggningen på XXX, Örebro
kommun
Handläggare: Johanna Bengtsson
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2016-858
Vid en avloppsinventering våren och sommaren 2011 konstaterades brister
i avloppsanläggningen på fastigheten XXX. Nuvarande avloppsanläggning
uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen. Anläggningen måste
därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut.
Trots Miljönämndens tidigare beslut om förbud har ännu inga åtgärder
vidtagits för att förbättra anläggningen.
Då Miljökontoret konstaterar att förbudet inte efterlevs föreslås
Miljönämnden besluta om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten.
Beslutet har kommunicerats med fastighetsägaren som inte har framfört
några synpunkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut
avloppsvatten till avloppsanläggningen på XXX i Örebro kommun, daterad
2016-03-21.

Förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta att förbjuda, vid vite om XXX kr, XXX,
pers.nr. XXX, med adress XXX ÖREBRO, att från och med den 30
november 2016 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och
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tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten XXX i
Örebro kommun.
Beslut
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om XXX kr, XXX, pers.nr.
XXX, med adress XXX ÖREBRO, att från och med den 30 november
2016 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten XXX i Örebro kommun.

§ 52 Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut
avloppsvatten till avloppsanläggningen på XXX i Örebro
kommun
Handläggare: Johanna Bengtsson
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2015-4542
Vid en avloppsinventering våren och sommaren 2012 konstaterades brister
i avloppsanläggningen på fastigheten XXX. Nuvarande avloppsanläggning
uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen Anläggningen måste
därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut.
Trots Miljönämndens tidigare beslut om förbud har ännu inga åtgärder
vidtagits för att förbättra anläggningen.
Då Miljökontoret konstaterar att förbudet inte efterlevs föreslås
Miljönämnden besluta om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten.
Beslutet har kommunicerats med fastighetsägarna som inte har framfört
några synpunkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut
avloppsvatten till avloppsanläggningen på XXX i Örebro kommun, daterad
2016-03-21
Förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta att förbjuda, vid vite om XXX kr, XXX,
pers.nr. XXX, samt vid vite om XXX kr, XXX, pers.nr. XXX, båda med
adress XXX ÖREBRO, att från och med den 15 september 2016 släppa ut
spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten XXX i Örebro kommun.
Beslut
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om XXX kr, XXX pers.nr.
XXX, samt vid vite om XXX kr, XXX, pers.nr. XXX, båda med adress
XXX ÖREBRO, att från och med den 15 september 2016 släppa ut
spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten XXX i Örebro kommun.

§ 53 Förbud förenat vid löpande vite, Svaveltickan 1
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Handläggare: Marlene Rünell
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2015-592
Klagomål inkom till Miljökontoret den 27 februari 2015. Enligt klagomålet
tvättas lastbilar utomhus på gårdsplanen på Svaveltickan 1. En inspektion
gjordes på fastigheten den 4 mars 2015 där anställda uppgav att tvätt
utomhus inte förekommer. Ytterligare klagomål inkom den 19 mars 2015.
Enligt den klagande hade tvätt förekommit utomhus den 11, 13 och 17
mars 2015. Bilder på när tvätt utförs utomhus bifogades i meddelandet.
Information inkom även den 25 mars 2015 att tvätt av lastbil skett
föregående dag, den 24 mars 2015, där både tvättmedel och
avfettningsmedel använts. Förbud att tvätta fordon utomhus fattades den 30
mars 2015.
Miljökontoret besökte verksamheten den 16 juni 2015 och konstaterade att
arbete med fordon skedde utomhus på asfalten. Olja hade runnit från bilen
och ner på marken. Miljökontoret meddelade platschefen att de inte får
arbeta med fordon utomhus.
Ett klagomål inkom till Miljökontoret den 16 mars 2016 från en närboende
till Mahraz Bilar AB. Enligt den klagande har det eldats bakom verkstaden
och fordon lackeras utomhus. Miljökontoret besökte verksamheten den 17
mars 2016. Miljökontoret kunde inte se att det eldats bakom verkstaden.
Dock stod två personbilar utomhus som arbetades med. En av bilarna stod
med öppet motorrum och på den andra hade man slipat och spacklat vissa
delar. Under bilen på marken fanns rosafärgad vätska. Miljökontoret
meddelade återigen att arbete med fordon inte får ske utomhus, utan ska
utföras inomhus på tätt golv. Ett fat med spillolja och två fat med okänt
innehåll stod utomhus på asfalt och Miljökontoret meddelade att dessa ska
tas in under dagen.
Det kan konstateras att bolaget inte följer miljölagstiftningen och de
uppmaningar som Miljökontoret tidigare meddelat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Förslag till beslut om förbud förenat vid löpande vite,
Mahraz Bilar AB, Svaveltickan 1 i Örebro kommun, daterad 2016-03-22
Bilaga 1, Beslut om förbud att tvätta fordon utomhus, Svavaltickan 1 i
Örebro kommun, daterad 2015-03-30.
Bilaga 2, Inspektionsprotokoll, Tillsyn efter klagomål, Mahraz Bilar AB.
Svaveltickan 1 Örebro kommun, daterad 2015-06-16.
Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar att förbjuda Mahraz Bilar AB,
organisationsnummer 559001-2521, i egenskap av verksamhetsutövare på
Svaveltickan 1 i Örebro kommun, att utföra tvätt, service, reparationer och
annat arbete i övrigt på fordon utomhus. Mahraz Bilar AB ska erlägga ett
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vite om 10 000 kronor för varje tillfälle, räknat från tre veckor efter
delgivning, som tillsynsmyndigheten kan konstatera att förbudet har
överträtts.
Beslut
Miljönämnden beslutar att förbjuda Mahraz Bilar AB,
organisationsnummer 559001-2521, i egenskap av verksamhetsutövare på
Svaveltickan 1 i Örebro kommun, att utföra tvätt, service, reparationer och
annat arbete i övrigt på fordon utomhus. Mahraz Bilar AB ska erlägga ett
vite om 10 000 kronor för varje tillfälle, räknat från tre veckor efter
delgivning, som tillsynsmyndigheten kan konstatera att förbudet har
överträtts.

§ 54 Föreläggande förenat vid löpande vite, Däckprofilen i
Örebro AB, Karossen 12
Handläggare: Marlene Rünell
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2015-4665
En inspektion utfördes på Däckprofilen under 2012 och verksamheten
meddelades vilka åtgärder som skulle vidtas gällande avfall och vatten från
däcktvätt. Under en uppföljande inspektion 2015 framkom att åtgärderna
inte vidtagits. Verksamheten hade då bytt ägare men samma platschef
fanns kvar och de använde sig av namnet Däckprofilen. Ett klagomål
inkom strax efter inspektionen gällande hantering av farligt avfall samt
eldning av spillolja. Verksamheten förelades den 11 december 2015 att
vidta åtgärder gällande avfall, oljeavskiljare, oljebrännare, vatten från
däcktvätt, samt miljöteknisk markundersökning. Eftersom verksamheten
tills största delen inte följt föreläggandet föreslås Miljönämnden att fatta
beslut om förbud samt föreläggande förenat vid löpande vite för att tillse
att verksamheten följer miljölagstiftningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Beslut om förbud och föreläggande förenat med löpande
vite, Anio AB, Karossen 12 i Örebro kommun, daterad 2016-03-30.
Bilaga 1, Karta.
Bilaga 2, Inspektionsprotokoll, daterad 2012-12-03.
Bilaga 3, Inspektionsprotokoll, daterad 2015-11-19.
Bilaga 4, Beslut, Föreläggande att vidta åtgärder och inkomma med
handlingar, Däckprofilen, Karossen 12 i Örebro kommun, daterad 201512-11.
Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar att förbjuda Anio AB, orgnr 556922-3869, i
egenskap av verksamhetsutövare på fastighet Karossen 12 i Örebro
kommun, att:
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1. Släppa vatten från däcktvätten till avloppet.
Förbudet gäller med omedelbar verkan och fortlöpande.
Förbudet ska gälla omedelbart även om det överklagas med stöd av 26 kap
26 § miljöbalken.
Miljönämnden beslutar att förelägga Anio AB, orgnr 556922-3869, i
egenskap av verksamhetsutövare på fastighet Karossen 12 i Örebro
kommun, att:
2. Inkomma med kvitto alternativt transportdokument som styrker att
vattnet från däcktvätten lämnats till godkänd mottagare.
Anio AB ska tills vidare lämna vattnet från däcktvätten till godkänd
mottagare av farligt avfall. Kvitton eller transportdokument som visar att
vattnet från däcktvätten lämnats till sådan godkänd mottagare ska årligen
inkomma till Miljönämnden. Sådana kvitton/transportdokument ska vara
Miljönämnden till handa senast den 15 januari efterföljande år. Den första
redovisningen ska således äga rum senast den 15 januari 2017. Anio AB
ska erlägga ett löpande vite om 30 000 kr för varje år som handlingarna
inte inkommit till Miljönämnden inom föreskriven tid.
Miljönämnden beslutar att förelägga Anio AB, orgnr 556922-3869, i
egenskap av verksamhetsutövare på fastighet Karossen 12 i Örebro
kommun, att:
3. Inkomma med kvitto alternativt transportdokument som styrker att
samtliga uttjänta oljefilter som funnits i verksamheten fram till och med 1
april 2016 lämnats till godkänd mottagare. Av dokumentet ska det framgå
typ av avfall, mängd, mottagare och datum.
4. Inkomma med kvitto alternativt transportdokument som styrker att
samtliga uttjänta fordonsbatterier som funnits i verksamheten fram till och
med 1 april 2016 lämnats till godkänd mottagare. Av dokumentet ska det
framgå typ av avfall, mängd, mottagare och datum.
5. Inkomma med kvitto eller intyg som styrker att oljebrännaren som stått i
verkstaden har lämnats till godkänd mottagare.
6. Inkomma med kvitto eller transportdokument från den senaste
tömningen av slam- och oljeavskiljaren.
7. Inkomma med en provtagningsplan för en översiktlig miljöteknisk
markundersökning av marken bakom verkstaden, se markering bilaga 1.
Provtagningsplanen ska vara upprättad av en sakkunnig inom området.
Ovanstående handlingar ska inkomma till Miljönämnden tre veckor efter
delgivning. Anio AB ska erlägga ett vite om 10 000 kronor per punkt för
varje period om fyra veckor, räknat från tre veckor efter delgivning, som
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handlingarna inte inkommit till Miljönämnden.
Miljönämnden beslutar att förelägga Anio AB, orgnr 556922-3869, i
egenskap av verksamhetsutövare på fastighet Karossen 12 i Örebro
kommun, att:
8. Inkomma med journal över allt farligt avfall som uppkommit i
verksamheten under 2016 och lämnats till mottagare. Av journalen ska det
framgå typ av avfall, mängd, mottagare samt datum för bortlämnande av
avfallet.
Journalen ska inkomma till Miljönämnden senast den 15 januari 2017.
Anio AB ska erlägga ett vite om 5 000 kronor för varje period om fyra
veckor, räknat från den 15 januari 2017 som avfallsjournal för 2016 inte
inkommit till Miljönämnden.

Beslut
Miljönämnden beslutar att förbjuda Anio AB, orgnr 556922-3869, i
egenskap av verksamhetsutövare på fastighet Karossen 12 i Örebro
kommun, att:
1. Släppa vatten från däcktvätten till avloppet.
Förbudet gäller med omedelbar verkan och fortlöpande.
Förbudet ska gälla omedelbart även om det överklagas med stöd av 26 kap
26 § miljöbalken.
Miljönämnden beslutar att förelägga Anio AB, orgnr 556922-3869, i
egenskap av verksamhetsutövare på fastighet Karossen 12 i Örebro
kommun, att:
2. Inkomma med kvitto alternativt transportdokument som styrker att
vattnet från däcktvätten lämnats till godkänd mottagare.
Anio AB ska tills vidare lämna vattnet från däcktvätten till godkänd
mottagare av farligt avfall. Kvitton eller transportdokument som visar att
vattnet från däcktvätten lämnats till sådan godkänd mottagare ska årligen
inkomma till Miljönämnden. Sådana kvitton/transportdokument ska vara
Miljönämnden till handa senast den 15 januari efterföljande år. Den första
redovisningen ska således äga rum senast den 15 januari 2017. Anio AB
ska erlägga ett löpande vite om 30 000 kr för varje år som handlingarna
inte inkommit till Miljönämnden inom föreskriven tid.
Miljönämnden beslutar att förelägga Anio AB, orgnr 556922-3869, i
egenskap av verksamhetsutövare på fastighet Karossen 12 i Örebro
kommun, att:
3. Inkomma med kvitto alternativt transportdokument som styrker att
samtliga uttjänta oljefilter som funnits i verksamheten fram till och med 1
11

april 2016 lämnats till godkänd mottagare. Av dokumentet ska det framgå
typ av avfall, mängd, mottagare och datum.
4. Inkomma med kvitto alternativt transportdokument som styrker att
samtliga uttjänta fordonsbatterier som funnits i verksamheten fram till och
med 1 april 2016 lämnats till godkänd mottagare. Av dokumentet ska det
framgå typ av avfall, mängd, mottagare och datum.
5. Inkomma med kvitto eller intyg som styrker att oljebrännaren som stått i
verkstaden har lämnats till godkänd mottagare.
6. Inkomma med kvitto eller transportdokument från den senaste
tömningen av slam- och oljeavskiljaren.
7. Inkomma med en provtagningsplan för en översiktlig miljöteknisk
markundersökning av marken bakom verkstaden, se markering bilaga 1.
Provtagningsplanen ska vara upprättad av en sakkunnig inom området.
Ovanstående handlingar ska inkomma till Miljönämnden tre veckor efter
delgivning. Anio AB ska erlägga ett vite om 10 000 kronor per punkt för
varje period om fyra veckor, räknat från tre veckor efter delgivning, som
handlingarna inte inkommit till Miljönämnden.
Miljönämnden beslutar att förelägga Anio AB, orgnr 556922-3869, i
egenskap av verksamhetsutövare på fastighet Karossen 12 i Örebro
kommun, att:
8. Inkomma med journal över allt farligt avfall som uppkommit i
verksamheten under 2016 och lämnats till mottagare. Av journalen ska det
framgå typ av avfall, mängd, mottagare samt datum för bortlämnande av
avfallet.
Journalen ska inkomma till Miljönämnden senast den 15 januari 2017.
Anio AB ska erlägga ett vite om 5 000 kronor för varje period om fyra
veckor, räknat från den 15 januari 2017 som avfallsjournal för 2016 inte
inkommit till Miljönämnden.

§ 55 Föreläggande förenat vid löpande vite, Omed
verkstad, Hyveln 16
Handläggare: Marlene Rünell
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2015-3314
Miljökontoret har kontrollerat Omed Verkstad på Hyveln 16 under 2015
och 2016 med anledning av ett inkommet klagomål under 2015. Brister
kunde konstateras gällande avfallshantering, oljeavskiljare, förvaring av
oljiga motordelar och flytande kemikalier samt uppställning av skrotbilar.
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Eftersom åtgärder inte har vidtagits av verksamhetsutövaren, trots att
Miljökontoret uppmanat denne, föreslås Miljönämnden att fatta beslut om
föreläggande vid vite samt löpande vite.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Beslut om föreläggande förenat med vite och löpande vite
att vidta åtgärder, Omed verkstad, Hyveln 16 i Örebro kommun, daterad
2016-03-24.
Bilaga 1, Inspektionsprotokoll, daterad 2015-07-17
Bilaga 2, Inspektionsprotokoll, daterad 2016-02-11
Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar att förelägga Mohammad Shah Sadid med firma,
organisationsnummer 580505-4136, i egenskap av verksamhetsutövare på
Hyveln 16 i Örebro kommun, att:
1. Tillse att samtliga oljiga bildelar förvaras på ett sådant sätt att förorening
av mark och vatten inte kan ske.
2. Tillse att samtliga flytande kemikalier förvaras invallade, alternativt
inomhus i lokal med tätt golv och tät tröskel.
3. Tillse att bilar som kan medföra läckage av kemikalier till omgivande
mark står uppställda på tät yta med nederbördsskydd samt med möjlighet
till uppsamling av läckage.
4. Inkomma med kvitto eller transportdokument som styrker att samtliga
skrotbilar på Hyveln 16 lämnats till godkänd mottagare.
Mohammad Shah Sadid med firma ska erlägga ett vite om 5 000 kronor per
punkt enligt ovan för varje tillfälle, räknat från fyra veckor efter
delgivning, som tillsynsmyndigheten kan konstatera att någon av punkterna
i föreläggandet inte har följts.
Vidare beslutar Miljönämnden att förelägga Mohammad Shah Sadid med
firma, organisationsnummer 580505-4136, i egenskap av
verksamhetsutövare på Hyveln 16 i Örebro kommun, att:
5. Tillse att slam- och oljeavskiljare installeras i anslutning till
golvavloppen i verkstaden. Oljeavskiljaren ska vara av klass 1 och uppfylla
kraven i standarden SS-EN 858.
Alternativt
6. Tillse att samtliga golvbrunnar sätts igen permanent.
Någon av åtgärderna enligt punkt 4 och 5 ska vara vidtagen senast 12
veckor efter delgivning. Föreläggandet förenas med ett vite som innebär att
Mohammad Shah Sadid med firma ska betala 50 000 kronor om
föreläggandet inte följs.
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Beslut
Miljönämnden beslutar att förelägga Mohammad Shah Sadid med firma,
organisationsnummer 580505-4136, i egenskap av verksamhetsutövare på
Hyveln 16 i Örebro kommun, att:
1. Tillse att samtliga oljiga bildelar förvaras på ett sådant sätt att förorening
av mark och vatten inte kan ske.
2. Tillse att samtliga flytande kemikalier förvaras invallade, alternativt
inomhus i lokal med tätt golv och tät tröskel.
3. Tillse att bilar som kan medföra läckage av kemikalier till omgivande
mark står uppställda på tät yta med nederbördsskydd samt med möjlighet
till uppsamling av läckage.
4. Inkomma med kvitto eller transportdokument som styrker att samtliga
skrotbilar på Hyveln 16 lämnats till godkänd mottagare.
Mohammad Shah Sadid med firma ska erlägga ett vite om 5 000 kronor per
punkt enligt ovan för varje tillfälle, räknat från fyra veckor efter
delgivning, som tillsynsmyndigheten kan konstatera att någon av punkterna
i föreläggandet inte har följts.
Vidare beslutar Miljönämnden att förelägga Mohammad Shah Sadid med
firma, organisationsnummer 580505-4136, i egenskap av
verksamhetsutövare på Hyveln 16 i Örebro kommun, att:
5. Tillse att slam- och oljeavskiljare installeras i anslutning till
golvavloppen i verkstaden. Oljeavskiljaren ska vara av klass 1 och uppfylla
kraven i standarden SS-EN 858.
Alternativt
6. Tillse att samtliga golvbrunnar sätts igen permanent.
Någon av åtgärderna enligt punkt 4 och 5 ska vara vidtagen senast 12
veckor efter delgivning. Föreläggandet förenas med ett vite som innebär att
Mohammad Shah Sadid med firma ska betala 50 000 kronor om
föreläggandet inte följs.

§ 56 Yttrande över detaljplan för koppling mellan
Aspholmen och Örnsro
Ärendenummer: Mn 34/2016
Handläggare: Lennart Wiklund
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny trafikkoppling mellan
Aspholmen och Örnsro över Södra Infartsleden. Planen syftar även till att
möjliggöra en drivmedelsstation. Riskutredning för järnväg i förhållande
till ny drivmedelsstation saknas.
14

Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran
om yttrande senast den 18 april 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Yttrande över Detaljplan för fastigheterna Ånsta 20:96
och Nikolai 3:36, koppling mellan Aspholmen och Örnsro, daterad 201603-14.
Planhandlingar, daterad 2016-03-01.

Förslag till beslut
Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att synpunkter i enlighet med
Miljönämndens yttrande beaktas.
Yrkande
Gösta Eriksson (S) yrkar på ett tillägg i svaret som lyder "Det bör av
detaljplanen framgå hur gång- och cykeltrafiken på ett trafiksäkert sätt ska
ta sig över Södra Infarten vid den nya cirkulationsplatsen från Aspholmen
till Örnsro och vidare till t.ex. Västhaga."
Beslut
Miljönämnden beslutar:
att anta Gösta Eriksson (S) yrkande om ett tillägg i svaret.
att planförslaget tillstyrkes under förutsättning att synpunkter i enlighet
med Miljönämndens yttrande beaktas.

Ledamöterna för Moderaterna väljer att avstå från att delta i beslutet.
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§ 57 Yttrande över Detaljplan för Eker 14:178 mfl
Ärendenummer: Mn 32/2016
Handläggare: Rebecka Bogren
Ärendebeskrivning
Planens syfte är att tillskapa småhustomter för permanentboende vid den
befintliga bebyggelsen i Västra Runnaby, ca 1,5 km öster om Mellringe.
Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran
om yttrande senast den 18 april 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Detaljplan för Eker 14:178 m.fl., daterad 2016-03-22.
Planhandlingar, daterad 2016-03-01.
Förslag till beslut
Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att synpunkter i enlighet med
Miljönämndens yttrande beaktas.
Beslut
Miljönämnden beslutar att planförslaget tillstyrkes under förutsättning att
synpunkter i enlighet med Miljönämndens yttrande beaktas.

§ 58 Yttrande över Detaljplan för Pedagogen 7
Ärendenummer: Mn 33/2016
Handläggare: Rebecka Bogren
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för vård och bostäder inom
kvarteret Pedagogen samt att säkerställa en tillgänglig gång- och cykelväg
till förskolan i kvarteret. Planområdet är beläget i västra Örebro, längs
Gäddestavägen vid Karlslunds motionscentral.
Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran
om yttrande senast den 18 april 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Detaljplan för del av Pedagogen 7, daterad 2016-03-22.
Planhandlingar, daterad 2016-03-01.
Förslag till beslut
Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att synpunkter i enlighet med
Miljönämndens yttrande beaktas.

Yrkande
Gösta Eriksson (S) yrkar på ett tillägg i svaret som lyder "X-området för
allmännyttig gång- och cykeltrafik ska förlängas norrut i den illustrerade
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gångvägen enligt detaljplanen. Genom denna utökning av x-området kan
förskolan få en säker gångväg till Karlslundsskogen via befintlig gc-tunnel
under Gäddestavägen."
Beslut
Miljönämnden beslutar:
att anta Gösta Eriksson (S) yrkande om ett tillägg i svaret.
att planförslaget tillstyrkes under förutsättning att synpunkter i enlighet
med Miljönämndens yttrande beaktas.

§ 59 Gallring 2016
Ärendenummer: Mn 8/2016
Handläggare: Camilla Welander
Ärendebeskrivning
I den kommungemensamma arkiveringsplanen (KA) framgår det under
punkt 479 att en redovisning ska göras årligen till respektive nämnd på de
handlingar som gallras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Redovisning av gallring 2016, daterad 2016-02-25.
Gallringsdokument 1, daterad 2016-01-21.
Gallringsdokument 2, daterad 2016-01-22.
Gallringsdokument 3, daterad 2016-01-25.
Förslag till beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.
Beslut
Miljönämnden beslutar att bordlägga frågan på grund av tidsbrist.

§ 60 Ordförande och förvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om att det tagits ett beslut på delegation kring det
i media uppmärksammade fallet med farliga kemikalier vid terminalen på
norr. Detta delegationsbeslut kommer rapporteras till nämnden på nästa
sammanträde i delegationslistan.
Förvaltningen delar ut informationsblad som kommer gå ut till medborgare
och näringsidkare i och med kampanjen för vart man ska tvätta bilen.

§ 61 Övriga ärenden/frågor
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