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Miljönämnden 
 
Datum: 2021-10-12 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Citypassagen, Berget 
 
Närvarande ledamöter 
Per Lilja (S) 
Brittis Sundström (KD) 
Tomas Runnquist (M) 
Arne Bergqvist (S) 
Linda Linder (S) 
Christer Karlsson (S) 
Marita Andersson (C) 
Helena Viking (V) 
Mats Andersson (M) 
Berith Tedsjö-Winkler (L) 
Sten Lang (MP) 
Leif Åke Persson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Emilie Toro Hartman (S) Emilie Toro Hartman (S) ersätter 

Gunilla Neogard (S) §§ 93-108 
Kent Ekström (KD) Kent Ekström (KD) ersätter Berit 

Hallén (S) 93-108 
Michael Larsson (SD) Michael Larsson (SD) ersätter Karin 

Pernefalk (M) 93-108 
 
Närvarande ersättare 
 
Övriga 
Johanna Elfving Förvaltningschef 
Kristian Hellström Enhetschef Livsmedel 
Lovisa Spector Enhetschef Miljöskydd 
Maria Gren Planerare 
Åsa Lundberg Bosk Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Ali Alomairi Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Elin Norberg Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Emma Handy Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Leif Andersson Alkoholinspektör 
Carola Knudsen Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Linda Blom Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Paragraf 93–108 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per Lilja (S), ordförande 
 
 
 
 
Berith Tedsjö-Winkler (L), justerare  
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§ 93 Beslut om att utomstående får delta på 
nämndsammanträdet 
Handläggare: Per Lilja 

Ärendebeskrivning 
Då Miljönämnden har stängda sammanträden behöver nämnden besluta om 
någon utomstående får närvara. Då en del av Miljökontorets introduktion av 
nya medarbetare är att de ska närvara på ett sammanträde behöver nämnden 
besluta att de får göra så. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att följande personer får delta på nämndsammanträdet: 

• Carola Knudsen 
• Linda Blom 

§ 94 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Per Lilja  Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Anmälda övriga frågor: 

Marita Andersson (C) ställer en övrig fråga om delegationsärende M-2021-4201 
gällande utfärdad sanktionsavgift på delegation och varför den inte togs av 
nämnden. Åsa Lundberg Bosk svarar att sanktionsavgifter som är under 25 000 
kr fattas på delegation av förvaltningschef. 

Helena Viking (V) ställer en övrig fråga om delegationsärenden 2021-4484 och 
2021-4409 där mer information önskas. Lovisa Spector svarar att det gäller 
dispens att avverka döda träd som utgör en säkerhetsrisk. 

Berith Tedsjö-Winkler (L) ställer en övrig fråga om delegationsärende 2021-
4433 gällande åtgärdskrav livsmedelsanläggning salmonellaintyg. Kristian 
Hellström svarar att kyckling från EU ska skickas tillsammans med ett 
salmonellaintyg som styrker att provtagning gjorts på rätt sätt och att partiet är 
fritt från salmonella. Detta hade inte gjorts och partiet förbjöds. Företaget fick 
möjlighet att skicka tillbaka kycklingen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Anmälan tas till protokollet. 
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Beslut 
Anmälan tas till protokollet. 

§ 95 Anmälan av delegationsbeslut  
Ärendenummer: Mn 30/2021 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden har delegerat ett antal beslut till förvaltningen enligt 
delegationsordningen. De beslut som tas på delegation ska återrapportera till 
nämnden på nästkommande sammanträde. Delegationsbesluten redovisas för 
perioden 2021-09-01 till 2021-09-30. 

Beslutsunderlag 
- Lista från ecos 
- Lista från Alk-T 
- Lista från W3D3 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till miljönämnden: 

- Miljönämnden tar anmälan till protokollet. 

Beslut 
Miljönämnden tar anmälan till protokollet. 

§ 96 Beslut om upphävande av förläggande vid vite, Satin, 
Stortorget 14, Örebro kommun 
Handläggare: Åsa Lundberg Bosk Dnr M-2021-3246 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2020:37 har upphävts. Därmed 
saknas en definition av vad trängsel är och Folkhälsomyndigheten har gjort 
bedömningen att smittspridningsläget inte kräver några särskilda avståndskrav 
mellan besökare. Miljönämnden bedömer därför att det inte finns fog för att 
föreläggandet med vite ska fortsätta gälla och därför ska Miljönämndens 
tidigare föreläggande med vite att bedriva verksamhet på serveringsstället 
upphävas. Beslutet ska gälla omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-30 
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Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden i Örebro beslutar att upphäva tidigare meddelat föreläggande 
vid vite avseende verksamheten Satin, Stortorget 14 i Örebro som drivs av 
Gamla Örebro Freden AB, med organisationsnummer 16556778-7378. 

Beslutet gäller omedelbart. 

Lagstöd 

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, 3 §, 7 § 

Beslut 
Miljönämnden i Örebro beslutar att upphäva tidigare meddelat föreläggande 
vid vite avseende verksamheten Satin, Stortorget 14 i Örebro som drivs av 
Gamla Örebro Freden AB, med organisationsnummer 16556778-7378. 

Beslutet gäller omedelbart. 

Lagstöd 

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, 3 §, 7 § 

§ 97 Beslut om upphävande av förläggande vid vite, Stora 
Örebro, Stortorget 4, Örebro kommun 
Handläggare: Åsa Lundberg Bosk Dnr M-2021-2847 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2020:37 har upphävts. Därmed 
saknas en definition av vad trängsel är och Folkhälsomyndigheten har gjort 
bedömningen att smittspridningsläget inte kräver några särskilda avståndskrav 
mellan besökare. Miljönämnden bedömer därför att det inte finns fog för att 
föreläggandet med vite ska fortsätta gälla och därför ska Miljönämndens 
tidigare föreläggande med vite att bedriva verksamhet på serveringsstället 
upphävas. Beslutet ska gälla omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-30 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden i Örebro beslutar att upphäva tidigare meddelat föreläggande 
vid vite avseende verksamheten Stora Örebro, Stortorget 4 i Örebro som drivs 
av Stortorget I Örebro AB, med organisationsnummer 16559076-4204. 

Beslutet gäller omedelbart. 

Lagstöd 

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, 3 §, 7 § 
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Beslut 
Miljönämnden i Örebro beslutar att upphäva tidigare meddelat föreläggande 
vid vite avseende verksamheten Stora Örebro, Stortorget 4 i Örebro som drivs 
av Stortorget I Örebro AB, med organisationsnummer 16559076-4204. 

Beslutet gäller omedelbart. 

Lagstöd 

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, 3 §, 7 § 

§ 98 Beslut om återkallande av tillstånd för försäljning av 
tobak på Örebro Tobak, Brynet 8, Skolgatan 35 i Örebro 
kommun 
Handläggare: Åsa Lundberg Bosk Dnr M-2021-3937 

Ärendebeskrivning 
Miljökontoret gjorde ett platsbesök hos Örebro tobak på Skolgatan 35 den 9 
december 2020 för att informera om att bolaget behöver upprätta en 
kontrollbalansräkning på grund av att mer än 50 % av aktiekapitalet var 
förbrukat. Då fick man kännedom om att bolaget kommer byta styrelse. Den 
30 december 2020 inkom bolaget med en anmälan om ändring, enligt anmälan 
skedde styrelseförändringen den 30 oktober 2020. Enligt lagen om tobak och 
liknande produkter (2018:2088) ska ändrade uppgifter som berör tillståndet för 
tobaksförsäljning utan dröjsmål anmälas till kommunen. Bolaget har brustit i 
sin anmälningsskyldighet och anmälde styrelseförändringen två månader efter 
att ändringen ägt rum. 

Bolaget har inte inkommit med fullständig redogörelse som visar var pengarna 
som använts för att återställa det egna kapitalet kommer ifrån. Enligt uppgifter 
från redovisningsfirman är det fel i bokföringen. Bokföringen är en viktig del 
av en rörelses skötsel. En riktig bokföring är ett krav för att en rörelse ska 
kunna skötas på ett seriöst sätt. En bristfällig bokföring eller avsaknad av 
bokföring kan föranleda att en tillståndshavare bedöms som olämplig att 
fortsätta den tillståndspliktiga verksamheten (prop. 1994/95:89 s. 104). 

Beslutsunderlag 
Upprättad utredning 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att återkalla tillstånd för detaljhandel med tobak för 
Örebro Tobak AB, org.nr. 16559179-4903, i butiken Örebro Tobak, Skolgatan 
35 i Örebro. 

Försäljning av tobak i butiken Örebro Tobak är förbjuden från och med den 
dag behörig företrädare för Örebro Tobak AB har tagit del av detta beslut. 
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Lagstöd 

5 kap, 1-4§§ Lagen om tobak och liknande produkter 2018:2088 

7 kap, 10§, pkt 2, Lagen om tobak och liknande produkter 2018:2088 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att återkalla tillstånd för detaljhandel med tobak för 
Örebro Tobak AB, org.nr. 16559179-4903, i butiken Örebro Tobak, Skolgatan 
35 i Örebro. 

Försäljning av tobak i butiken Örebro Tobak är förbjuden från och med den 
dag behörig företrädare för Örebro Tobak AB har tagit del av detta beslut. 

Lagstöd 

5 kap, 1-4§§ Lagen om tobak och liknande produkter 2018:2088 

7 kap, 10§, pkt 2, Lagen om tobak och liknande produkter 2018:2088 

§ 99 Förslag till beslut om förbud mot rökning i lokaler samt 
restriktioner gällande användning av rökrummet för 
restaurangverksamhet, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Örebro 
kommun 
Handläggare: Ali Alomairi Dnr M-xxxxxxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen om tobak och liknande produkter får man inte röka i lokaler där 
allmänheten har tillträde eller i restauranger och på andra serveringsställen. 

Syftet med lagen om tobak och liknande produkter är att minska de hälsorisker 
och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och likande produkter 
och exponeringen för passiv rökning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-30 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i egenskap av verksamhetsutövare och hyresgäst, 
förbjuds med stöd av lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
att:  

1. Tillåta rökning i serveringslokalen på fastigheten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
med undantag av rökrummet. 

2. Upplåta rökrummet för annat än för rökning, vilket innebär att: 

• Mat eller dryck får inte medtas i rummet. 
• Borden får inte vara uppdukade. 
• Spel eller annan form av underhållning får inte ske i rummet. 
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• Dörren till rökrummet ska hållas stängd med undantag för passage in 
och ut ur rummet. 

Förbudet är förenat med ett löpande vite om 5 000 kr vid varje tillfälle (dock 
högst en gång per dag) som Miljökontoret uppmärksammar att beslutet inte 
följs. 

Beslutet gäller från den dag behörig företrädare tagit del av beslutet. 

Förbudet gäller under alla tider även när restaurangen upplåts eller hyrs ut till 
slutna sällskap. Förbudet gäller till och med den 31 december 2021. 

Förbudet gäller omedelbart även om det överklagas. 

Lagstöd 

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

Kommunen utövar tillsyn över att lagen om tobak och liknande produkter och 
anslutande föreskrifter följs när det gäller rökfria miljöer som avses i 6 kap. 2 §. 
(7 kap. 3 §). 

Rökning är enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter förbjuden 
i restauranger och på andra serveringsställen. Rökning är också förbjuden i 
andra lokaler när allmän sammankomst eller en offentlig tillställning anordnas 
och i andra lokaler om allmänheten har tillträde till lokalerna. (6 kap. 2§). 

Vid tillämpningen av bestämmelserna i kapitel 6 om rökfria miljöer Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter avses rökning som: 

Rökning av tobak, inhalering efter förångning eller annan upphettning av 
tobak, användning av elektroniska cigaretter, rökning av örtprodukter för 
rökning och användning av njutningsmedel som till användningssättet 
motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, (6 kap. 1§). 

Trots 6 kap. 2 § får rökning tillåtas i restauranger och på andra serveringsställen 
i separata rum som särskilt avsatts för rökning. Ett rökrum får endas utgöra en 
mindre del av serveringsställets yta. Rökrummen ska vara belägna så att 
besökare inte behöver passera genom dem för att nå andra delar av lokalen I 
ett rökrum får bara rökning förekomma. Ingen servering får ske i rökrum. Mat 
och dryck får inte föras med in i rökrummet. (6 kap. 6§) 

Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en lokal 
som omfattas av någon av bestämmelserna i 6 kap. 2§ 1–9 ansvarar för att 
bestämmelserna följs (6 kap. 8 §). 

Om personer röker i lokalerna, så har ni i egenskap av verksamhetsutövare ett 
ansvar att meddela att det är förbjudet. Om någon trots tillsägelse röker där 
rökning inte är tillåten, får denne avvisas enligt Lagen om tobak och liknande 
produkter. Ni ska även genom skyltning tydligt informera om rökförbudet (6 
kap. 9 §) 

Rökrummen ska vara utformade och ventilerade så att rök inte sprids till övriga 
delar av serveringsstället. (Förordning (2019:223) om tobak och liknande 
produkter 5 kap. 1§) 
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2 § lag (1985:206) om viten. Ett vitesföreläggande skall vara riktat till en eller 
flera namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet 
innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, skall det av 
föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden 
skall vidtas. Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller 
rättslig möjlighet att följa föreläggandet. När vite har förelagts, får nytt vite mot 
adressaten i samma sak inte föreläggas förrän det tidigare föreläggandet har 
vunnit laga kraft. Ett vitesföreläggande skall delges adressaten. 

3 § lag (1985:206) om vite. Storleken på vitet ska fastställas till ett belopp som 
med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och 
till omständigheterna i övrigt kan förmå adressaten att följa beslutet. 

35 § Förvaltningslag (2017:900). En myndighet får även verkställa ett beslut 
omedelbart om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. 
Myndigheten ska dock först noga överväga om det finns skäl att avvakta med 
att verkställa beslutet på grund av 1. att beslutet medför mycket ingripande 
verkningar för någon enskild, 2. att verkställigheten inte kan återgå om ett 
överklagande av beslutet leder till att det upphävs, eller 3. någon annan 
omständighet. 

Beslut 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i egenskap av verksamhetsutövare och hyresgäst, 
förbjuds med stöd av lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
att:  

1. Tillåta rökning i serveringslokalen på fastigheten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
med undantag av rökrummet. 

2. Upplåta rökrummet för annat än för rökning, vilket innebär att: 

• Mat eller dryck får inte medtas i rummet. 
• Borden får inte vara uppdukade. 
• Spel eller annan form av underhållning får inte ske i rummet. 
• Dörren till rökrummet ska hållas stängd med undantag för passage in 

och ut ur rummet. 

Förbudet är förenat med ett löpande vite om 5 000 kr vid varje tillfälle (dock 
högst en gång per dag) som Miljökontoret uppmärksammar att beslutet inte 
följs. 

Beslutet gäller från den dag behörig företrädare tagit del av beslutet. 

Förbudet gäller under alla tider även när restaurangen upplåts eller hyrs ut till 
slutna sällskap. Förbudet gäller till och med den 31 december 2021. 

Förbudet gäller omedelbart även om det överklagas. 

Lagstöd 

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 



ÖREBRO Protokoll  
 

  10 (22) 
 

Kommunen utövar tillsyn över att lagen om tobak och liknande produkter och 
anslutande föreskrifter följs när det gäller rökfria miljöer som avses i 6 kap. 2 §. 
(7 kap. 3 §). 

Rökning är enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter förbjuden 
i restauranger och på andra serveringsställen. Rökning är också förbjuden i 
andra lokaler när allmän sammankomst eller en offentlig tillställning anordnas 
och i andra lokaler om allmänheten har tillträde till lokalerna. (6 kap. 2§). 

Vid tillämpningen av bestämmelserna i kapitel 6 om rökfria miljöer Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter avses rökning som: 

Rökning av tobak, inhalering efter förångning eller annan upphettning av 
tobak, användning av elektroniska cigaretter, rökning av örtprodukter för 
rökning och användning av njutningsmedel som till användningssättet 
motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, (6 kap. 1§). 

Trots 6 kap. 2 § får rökning tillåtas i restauranger och på andra serveringsställen 
i separata rum som särskilt avsatts för rökning. Ett rökrum får endas utgöra en 
mindre del av serveringsställets yta. Rökrummen ska vara belägna så att 
besökare inte behöver passera genom dem för att nå andra delar av lokalen I 
ett rökrum får bara rökning förekomma. Ingen servering får ske i rökrum. Mat 
och dryck får inte föras med in i rökrummet. (6 kap. 6§) 

Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en lokal 
som omfattas av någon av bestämmelserna i 6 kap. 2§ 1–9 ansvarar för att 
bestämmelserna följs (6 kap. 8 §). 

Om personer röker i lokalerna, så har ni i egenskap av verksamhetsutövare ett 
ansvar att meddela att det är förbjudet. Om någon trots tillsägelse röker där 
rökning inte är tillåten, får denne avvisas enligt Lagen om tobak och liknande 
produkter. Ni ska även genom skyltning tydligt informera om rökförbudet (6 
kap. 9 §) 

Rökrummen ska vara utformade och ventilerade så att rök inte sprids till övriga 
delar av serveringsstället. (Förordning (2019:223) om tobak och liknande 
produkter 5 kap. 1§) 

2 § lag (1985:206) om viten. Ett vitesföreläggande skall vara riktat till en eller 
flera namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet 
innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, skall det av 
föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden 
skall vidtas. Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller 
rättslig möjlighet att följa föreläggandet. När vite har förelagts, får nytt vite mot 
adressaten i samma sak inte föreläggas förrän det tidigare föreläggandet har 
vunnit laga kraft. Ett vitesföreläggande skall delges adressaten. 

3 § lag (1985:206) om vite. Storleken på vitet ska fastställas till ett belopp som 
med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och 
till omständigheterna i övrigt kan förmå adressaten att följa beslutet. 

35 § Förvaltningslag (2017:900). En myndighet får även verkställa ett beslut 
omedelbart om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. 
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Myndigheten ska dock först noga överväga om det finns skäl att avvakta med 
att verkställa beslutet på grund av 1. att beslutet medför mycket ingripande 
verkningar för någon enskild, 2. att verkställigheten inte kan återgå om ett 
överklagande av beslutet leder till att det upphävs, eller 3. någon annan 
omständighet. 

§ 100 Beslut om föreläggande vid vite, Paco´s Marieberg, 
DOM7 AB, Rävgräva 4:1. Säljarevägen 1 i Örebro kommun 
Handläggare: Elin Norberg Dnr M-2021-4445 

Ärendebeskrivning 
DOM7 AB driver livsmedelsverksamheten Paco´s Marieberg. Miljökontoret 
har vid flera livsmedelskontroller konstaterat brister gällande rengöring samt att 
livsmedel förvaras vid för höga temperaturer. Miljökontoret har påtalat 
bristerna vid samtliga besök men bristerna återkommer. Det är därför 
motiverat att förena föreläggandet med ett vite för att förmå DOM7 AB att 
följa beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-15 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Dom7 AB, med 
organisationsnummer 16556683-9774, att på Paco's Marieberg, Säljarevägen 1 i 
Örebro: 

1) Upprätta och efterfölja lämpliga rengöringsrutiner gällande pizzagrill 

2) Säkerställa att livsmedel förvaras vid korrekt temperatur 

Punkt 1 och punkt 2 förenas med ett löpande vite om 5000 kr vardera vid varje 
tillfälle som Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs, 
räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft. 

Åtgärderna ska vara genomförda när beslutet har vunnit laga kraft. Därefter 
kommer uppföljande kontroller att ske. Förläggandet upphör att gälla 6 
månader efter att det vunnit laga kraft. 

Lagstöd 

Myndighetens rätt att vidta åtgärder 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.2 

22§ Livsmedelslagen (2006:804) 

Rengöring 

I förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I punkt.1 samt kapitel V punkt.1. 



ÖREBRO Protokoll  
 

  12 (22) 
 

Förvaringstemperatur 

Förordning 852/2004, bilaga II, kapitel IX punkt.5. 

Vite 

Lag om viten (1985:206) 2-4§§ 

23§ Livsmedelslagen (2006:804) 

Beslut 
Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Dom7 AB, med 
organisationsnummer 16556683-9774, att på Paco's Marieberg, Säljarevägen 1 i 
Örebro: 

1) Upprätta och efterfölja lämpliga rengöringsrutiner gällande pizzagrill 

2) Säkerställa att livsmedel förvaras vid korrekt temperatur 

Punkt 1 och punkt 2 förenas med ett löpande vite om 5000 kr vardera vid varje 
tillfälle som Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs, 
räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft. 

Åtgärderna ska vara genomförda när beslutet har vunnit laga kraft. Därefter 
kommer uppföljande kontroller att ske. Förläggandet upphör att gälla 6 
månader efter att det vunnit laga kraft. 

Lagstöd 

Myndighetens rätt att vidta åtgärder 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.2 

22§ Livsmedelslagen (2006:804) 

Rengöring 

I förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I punkt.1 samt kapitel V punkt.1. 

Förvaringstemperatur 

Förordning 852/2004, bilaga II, kapitel IX punkt.5. 

Vite 

Lag om viten (1985:206) 2-4§§ 

23§ Livsmedelslagen (2006:804) 
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§ 101 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
restaurang xxxxxx 
Handläggare: Leif Andersson AlkT xxxxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Enskild firma xxxxxxxxxxxxxx har ansökt om tillstånd enligt alkohollagen för 
servering av alkoholdrycker vid restaurang xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Ansökan avser stadigvarande alkoholservering till allmänheten mellan kl. 11:00 
och kl. 22:00. 

Beslutsunderlag 
Upprättad utredning 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden avslår ansökan då sökanden inte har visat att kraven i 8 kap 12 § 
är uppfyllda. 

Beslut 
Miljönämnden avslår ansökan då sökanden inte har visat att kraven i 8 kap 12 § 
är uppfyllda. 

§ 102 Remissvar – SOU 2021:21 – En klimatanpassad 
miljöbalk för samtiden och framtiden 
Ärendenummer: Mn 126/2021 
Handläggare: Kayumba van den Brink 
Föredragande: Lovisa Spector 

Ärendebeskrivning 
Klimatförändringar rör alla och nyttjande av våra gemensamma resurser 
behöver ändras för att minska utsläppen av växthusgaser. Sverige har satt som 
mål att minska utsläppen av växthusgaser till netto noll senast år 2045 vilket 
innebär att åtgärder behöver vidtas nu för att hinna få genomslag. Tillsammans 
med andra styrmedel ska miljöbalken kunna bidra till att nå de miljö- och 
klimatpolitiska mål som Sverige har att förhålla sig till. 

Regeringen beslutade den 17 december 2019 att en särskild utredare ska se 
över all relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får 
genomslag (dir. 2019:101). Utredningen " En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden (SOU 2021:21) har skickats ut för yttrande.  Svar 
önskas senast den 21 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2021-09-17 
Remiss – SOU 2021:21 
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Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden ger följande synpunkter på remissen: 

Miljönämnden ställer sig positivt till att klimatfrågor införlivas tydligare och 
med större rättslig tyngd än tidigare i miljöbalken. Att klimatperspektivet blir 
en del av portalparagrafen och genomsyrar miljöbalken är viktigt för att bidra 
till att verksamheters och människans påverkan på klimatet minimeras. 

Snabbspår för omprövning 

Den svenska modellen med tillståndsvillkor uppfattas av många som 
nödvändig för att verksamheter ska kunna bedrivas på ett förutsebart sätt. 
Nackdelen med modellen är dock att verksamhetsutövarens möjlighet till 
flexibilitet för att kunna testa nya metoder/processer blir begränsad av en 
tidskrävande och omständlig omprövning- och villkorsändringsprocess. Även 
tillsynsmyndigheternas möjlighet att förmå verksamheter att ta ett större ansvar 
eller söka om tillstånd för att nya bättre (sett ur miljö- och klimatsynpunkt) 
tillståndsvillkor begränsas av tillståndets rättskraft. För att kunna driva 
utvecklingen framåt behöver man se över tillståndsprocessen och då även 
möjligheter till att tidsbegränsa tillstånd eller åtminstone kunna kräva 
omprövning av vissa villkor (inom hela balkens område) på ett enklare sätt. 
Idén med ett snabbspår för delomprövning utifrån klimatfrågan är ett steg i 
rätt riktning. 

Konsekvensanalys 

Miljönämnden anser att de av utredningen framtagna konsekvensanalyser inte 
ger en rättvis bild av verkligheten. Det går inte att, ur materialet, utläsa hur väl 
krav på olika åtgärder kommer att falla ut vad gäller växthusgasminskningar. 
Det behöver tas fram underlag som visar vad som är bäst möjliga teknik samt 
vilka minskningar som kan nås med dessa tekniker när det gäller minskning av 
växthusgaser. 

Kunskap vid tillsyn och bedömning 

Om klimatfrågan ska genomsyra miljöbalken och tillsynen ställer det höga krav 
på kunskap både hos verksamhetsutövare samt prövnings- och 
tillsynsmyndigheter. Miljönämnden anser att det finns behov av en vägledning 
för att förtydliga och precisera vilka krav som är rimliga att ställa på en 
verksamhetsutövare vad gäller minskning av växthusgaser. Utbildningsinsatser 
tillsammans med vägledningar kommer behövas för att säkerställa att 
förutsättningarna för likvärdig tillsyn och krav på åtgärder blir lika över hela 
landet. Vägledningar behöver även innehålla stöd för vilka avvägningar man 
kan/bör göra gentemot de andra allmänna hänsynsregler. För att säkerställa 
enhetlig information till verksamheter bör informationsmaterialet tas fram av 
vägledande myndigheter. 
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Yrkande 
Helena Viking (V) lämnar ett skriftligt yrkande med eget förslag till beslut. 

Sten Lang (MP) och Berith Tedsjö-Winkler (L) yrkar bifall på Helena Vikings 
(V) skriftliga yrkande. 

Leif-Åke Persson (SD) och Arne Bergqvist (S) yrkar bifall på Miljökontorets 
förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
Miljökontorets förslag samt Helena Vikings (V) skriftliga yrkande med eget 
förslag. 

Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att Miljönämnden 
beslutar enligt Miljökontorets förslag. 

Beslut 
Miljönämnden ger följande synpunkter på remissen: 

Miljönämnden ställer sig positivt till att klimatfrågor införlivas tydligare och 
med större rättslig tyngd än tidigare i miljöbalken. Att klimatperspektivet blir 
en del av portalparagrafen och genomsyrar miljöbalken är viktigt för att bidra 
till att verksamheters och människans påverkan på klimatet minimeras. 

Snabbspår för omprövning 

Den svenska modellen med tillståndsvillkor uppfattas av många som 
nödvändig för att verksamheter ska kunna bedrivas på ett förutsebart sätt. 
Nackdelen med modellen är dock att verksamhetsutövarens möjlighet till 
flexibilitet för att kunna testa nya metoder/processer blir begränsad av en 
tidskrävande och omständlig omprövning- och villkorsändringsprocess. Även 
tillsynsmyndigheternas möjlighet att förmå verksamheter att ta ett större ansvar 
eller söka om tillstånd för att nya bättre (sett ur miljö- och klimatsynpunkt) 
tillståndsvillkor begränsas av tillståndets rättskraft. För att kunna driva 
utvecklingen framåt behöver man se över tillståndsprocessen och då även 
möjligheter till att tidsbegränsa tillstånd eller åtminstone kunna kräva 
omprövning av vissa villkor (inom hela balkens område) på ett enklare sätt. 
Idén med ett snabbspår för delomprövning utifrån klimatfrågan är ett steg i 
rätt riktning. 

Konsekvensanalys 

Miljönämnden anser att de av utredningen framtagna konsekvensanalyser inte 
ger en rättvis bild av verkligheten. Det går inte att, ur materialet, utläsa hur väl 
krav på olika åtgärder kommer att falla ut vad gäller växthusgasminskningar. 
Det behöver tas fram underlag som visar vad som är bäst möjliga teknik samt 
vilka minskningar som kan nås med dessa tekniker när det gäller minskning av 
växthusgaser. 
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Kunskap vid tillsyn och bedömning 

Om klimatfrågan ska genomsyra miljöbalken och tillsynen ställer det höga krav 
på kunskap både hos verksamhetsutövare samt prövnings- och 
tillsynsmyndigheter. Miljönämnden anser att det finns behov av en vägledning 
för att förtydliga och precisera vilka krav som är rimliga att ställa på en 
verksamhetsutövare vad gäller minskning av växthusgaser. Utbildningsinsatser 
tillsammans med vägledningar kommer behövas för att säkerställa att 
förutsättningarna för likvärdig tillsyn och krav på åtgärder blir lika över hela 
landet. Vägledningar behöver även innehålla stöd för vilka avvägningar man 
kan/bör göra gentemot de andra allmänna hänsynsregler. För att säkerställa 
enhetlig information till verksamheter bör informationsmaterialet tas fram av 
vägledande myndigheter. 

Reservation 
Helena Viking (V), Berith Tedsjö-Winkler (L) och Sten Lang (MP) reserverar 
sig mot beslutet. 

§ 103 Tillsynsrapport 2021 - uppföljning av intern kontroll 
Ärendenummer: Mn 102/2021 
Handläggare: Maria Gren 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden är enligt kommunallagen skyldig att bedriva sin verksamhet i 
enlighet med mål och riktlinjer som har bestäms av fullmäktige och i enlighet 
med de bestämmelser som rör verksamheten. Dessutom ska nämnden se till att 
”den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt” (6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725)). 

Miljökontoret fick i Tillsynsplan 2021 – plan för uppföljning av intern kontroll i 
uppdrag av Miljönämnden att granska nämndens interna kontroll. De 
kontrollområden som valdes ut var tidsredovisning i ärendehanteringssystemet 
Ecos, löneskulder och avstämningar mellan chef och medarbetare. 

Granskningarna av tidsredovisning och avstämningar mellan chef och 
medarbetare visar på vissa brister. Granskningen av löneskulder visar inte på 
några brister. För att komma till rätta med framkomna brister uppdras 
förvaltningen vidta åtgärder som ska följas upp i nästa års tillsynsrapport. 

Den samlade bedömningen är att Miljönämnden har en medelhög grad av 
intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport 2021 – uppföljning av intern kontroll 
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Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

1. ”Tillsynsrapport 2021 – uppföljning av intern kontroll” godkänns och 
skickas vidare till Kommunstyrelsen. 

2. Miljönämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta i rapporten föreslagna 
åtgärder. 

Beslut 
1. ”Tillsynsrapport 2021 – uppföljning av intern kontroll” godkänns och 
skickas vidare till Kommunstyrelsen. 

2. Miljönämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta i rapporten föreslagna 
åtgärder. 

§ 104 Tillsynsplan 2022 - plan för uppföljning av intern 
kontroll  
Ärendenummer: Mn 140/2021 
Handläggare: Maria Gren 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden är skyldig att bedriva sin verksamhet i enlighet med mål och 
riktlinjer som bestäms av fullmäktige och i enlighet med de lagar och 
föreskrifter som berör verksamheten. Enligt kommunallagen ska nämnden 
även ”se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”[1]. Av denna anledning fattar 
nämnden varje år beslut om en plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

Tillsynsplanen 2022 för uppföljning av nämndens interna kontroll grundar sig 
in en riskanalys som genomfördes den 26 augusti 2021 där presidieledamöter 
och tjänstepersoner tog fram och värderade risker inom områdena ekonomi, 
verksamhet och personal. Deltagarna valde sedan ut en risk inom respektive 
område för granskning inom ramen för kontroll av nämndens interna kontroll. 
Valda risker hade riskvärde 3 eller 4. 

Enligt föreslagen tillsynsplan ska granskningar göras för att svara på om 
Miljönämnden har tillräckligt god intern kontroll för att: 

• motverka att förvaltningen blir osynkroniserad i myndighetsutövningen 
• motverka brister i taxeunderlaget eller kunna ta fram en välgrundad 

taxa trots brister i taxeunderlaget 
• motverka att medarbetare blir stillasittande eller för att förhindra, 

mildra eller hantera eventuella arbetsmiljöproblem som stillasittande 
kan leda till. 
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Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2022 – plan för uppföljning av intern kontroll (Mn 140/2021) 
Rapporten ”Riskanalys inför Miljönämndens tillsynsplan 2022 – plan för 
uppföljning av intern kontroll” (2021-08-26)  
(Mn 140/2021)                                                                      

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

1. Miljönämnden ger Miljökontoret i uppdrag att under 2021, inom ramen för 
uppföljning av intern kontroll, granska att kontroller respektive rutiner 
fungerar gällande 

• Synkronisering (verksamhetsområdet) 
• Tidsredovisning som taxeunderlag (ekonomiområdet) 
• Stillasittande (personalområdet) 

2. Miljönämnden godkänner Tillsynsplan 2022 – plan för uppföljning av intern 
kontroll. 

Beslut 
1. Miljönämnden ger Miljökontoret i uppdrag att under 2021, inom ramen för 
uppföljning av intern kontroll, granska att kontroller respektive rutiner 
fungerar gällande 

• Synkronisering (verksamhetsområdet) 
• Tidsredovisning som taxeunderlag (ekonomiområdet) 
• Stillasittande (personalområdet) 

2. Miljönämnden godkänner Tillsynsplan 2022 – plan för uppföljning av intern 
kontroll. 

§ 105 Revidering av delegationsordning 2021 
Ärendenummer: Mn 161/2020 
Handläggare: Maria Gren 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden har rätt att delegera beslutanderätt till politiker i nämnden eller 
till anställda inom kommunen. Det juridiska ansvaret för besluten kvarstår 
dock på nämnden. I delegationsordningen framgår det hur Miljönämnden 
väljer att delegera beslutanderätten. En uppdaterad och aktuell 
delegationsordning möjliggör effektiv handläggning och effektivt 
beslutsfattande. 

Fyra delegationspunkter har fått nya lagrumshänvisningar med anledning av 
den nya förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter. Dessutom har tre delegationspunkter strukits 
eftersom de av olika anledningar inte längre är aktuella. 
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Beslutsunderlag 
Delegationsordning 2021, reviderad 2021-09-17 
Tjänsteskrivelse 2021-09-17 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden antar delegationsordning 2021, reviderad 2021-09-17. 

Beslut 
Miljönämnden antar delegationsordning 2021, reviderad 2021-09-17. 

§ 106 Yttrande - detaljplan för del av fastigheten Almby 
11:199, Brickebacken 
Ärendenummer: Mn 155/2021 
Handläggare: Emma Handy 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om 
yttrande senast den 24 oktober 2021. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för 
ett vård- och omsorgsboende med tillhörande utemiljöer, angöringsvägar, 
parkeringsplatser mm. Syftet är även att möjliggöra för bostadsbebyggelse. 

Planen är den del av planprogrammet för Brickebackenområdet. Planområdet 
ligger i söder om stadsdelen Brickebacken och består idag av skogsmark. 
Planförslaget innebär därmed att skog kommer tas ned. Inventering av träd har 
skett och värdefulla träd har reglerats i detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar från Stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro 2021-09-21 
Planbeskrivning 
Plankarta A2L 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Planprogram för Brickebackenområdet 
Översiktlig dagvattenutredning 
Tjänsteskrivelse 2021-09-22 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden bifaller Miljökontorets förslag på yttrande i tjänsteskrivelse 
daterad 2021-09-22 (Mn 155/2021). 

Beslut 
Miljönämnden bifaller Miljökontorets förslag på yttrande i tjänsteskrivelse 
daterad 2021-09-22 (Mn 155/2021). 
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§ 107 Yttrande - ändring av detaljplan Mosås 2:58 och 2:68 
Ärendenummer: Mn 154/2021 
Handläggare: Emma Handy 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om 
yttrande senast den 2 november 2021. Ärendet avser ändring av gällande 
detaljplan för fastigheterna Mosås 2:58 och 2:69 mm. Planområdet ligger inom 
Mariebergs handelsområde och den utpekade platsen är på kommunal mark. 

Ändringen syftar till att införa tilläggsanvändning E för tekniska anläggningar i 
norra delen av planområdet för att möjliggöra matarstation som ska serva den 
framtida elvägen på E20. I och med ändringen tas en del av prickmarken och 
en del av utfartsförbudet bort. 

Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar från Stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro 2021-09-07 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Detaljplan för fastigheterna Mosås 2:58 och 2:68, dnr P 0012/07 
Tjänsteskrivelse 2021-09-21 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden tillstyrker planförslaget. 

Beslut 
Miljönämnden tillstyrker planförslaget. 
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§ 108 Ordförande och förvaltning informerar  
Handläggare: Per Lilja  Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om 
följande punkter: 

Johanna Elfving ger Miljönämnden återkoppling gällande det fortsatta arbetet 
med det bortforslade batteriavfallet som tidigare påträffats i Örebro kommun. 

Kristian Hellström informerar nämnden om två tidigare ärenden 
Miljönämnden beslutat om gällande Asian T4 Trading AB samt Coo Coo Thai 
AB som överklagat Miljönämndens beslut i Förvaltningsrätten men fått avslag. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 
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