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Miljönämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2021-02-09
09:00–12:00
Via Teams/Citypassagen, Skogen

Närvarande ledamöter
Per Lilja (S)
Brittis Sundström (KD)
Gunilla Neogard (S)
Arne Bergqvist (S)
Linda Linder (S)
Christer Karlsson (S)
Berit Hallén (S)
Marita Andersson (C)
Helena Viking (V)
Mats Andersson (M)
Karin Pernefalk (M)
Sten Lang (MP)
Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Sundström (M)
Thomas Eckard (L)
Michael Larsson (SD)

Elisabeth Sundström (M) ersätter
Tomas Runnqvist (M) §§9-16.
Thomas Eckard (L) ersätter Berith
Tedsjö-Winkler (L) §§9-16.
Michael Larsson (SD) ersätter Leif-Åke
Persson (SD) §§9-16.

Närvarande ersättare
Emilie Toro Hartman (S)
Jan Jorsäter (C)
Kent Ekström (KD)
Simon Kvassman (V)
Övriga
Henrik Bengtsson
Kristian Hellström
Johanna Elfving
Markus Behr
Maria Gren
Pär Lindberg
Anders Larsson
Ulrica Ronquist
Linnea Hedermo

Förvaltningschef
Enhetschef Livsmedel
Enhetschef Miljöskydd
Enhetschef Hälsoskyddsenheten
Planerare
Ekonom
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Paragraf 9–16

Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare

Per Lilja (S), ordförande

Sten Lang (MP), justerare
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§ 9 Anmälan av övriga frågor
Ärendenummer: Mn 37/2021
Handläggare: Per Lilja Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

Inkomna övriga frågor:
Sten Lang (MP) anmäler en övrig fråga (se bifogad) om att det i Miljönämnden,
flera gånger, tagits upp att vi fått en del handlingar, typ olika planer, strategier
och liknande, för sent för att ledamöterna ska hinna sätta sig in i handlingen.
Jag föreslår att man, när sådana handlingar kommer till Miljökontoret, som
senare ska tas upp i nämnd eller som kan intressera nämnden. Att dessa
publiceras i nästkommande ärendelista under ”Ordförande och förvaltning
informerar” som ”Inkomna handlingar”. Henrik Bengtsson besvarar frågan
under sammanträdet.
Per Lilja (S) anmäler en övrig fråga gällande restaurang Nobel som
omnämnt två alkoholinspektörer på sociala medier och hur detta har hanterats.
Kristian Hellström besvarar frågan under sammanträdet.
Per Lilja (S) anmäler en övrig fråga om att Miljökontoret fått ett uppdrag att
titta på förutsättningarna för restauranger att fortsätta ha öppet efter Kl. 20:30
på kvällarna. Henrik Bengtsson besvarar frågan under sammanträdet.
Elisabeth Sundström (M) anmäler en övrig fråga gällande Sjökrogens utökade
serveringstillstånd för servering utomhus och om de fått betala extra för detta.
Kristian Hellström besvarar frågan under sammanträdet.
Beslutsunderlag

Övrig fråga MP (se bifogad).
Muntlig information.
Förslag till beslut

Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Anmälan tas till protokollet.

§ 10 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 2021-01-01 till 2021-01-31.
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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.

§ 11 Årsberättlse 2020
Ärendenummer: Mn 191/2020
Handläggare: Henrik Bengtsson Maria Gren Pär Lindberg
Ärendebeskrivning

Världen har förändrats på många sätt sedan Miljönämnden fattade beslut om
sin verksamhetsplan med budget för år 2020. Miljönämnden har anpassat
verksamheten, prioriterat om och tilldelats nya uppgifter genom lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Tillsyn har digitaliserats där
så varit möjligt och har ställts in i vissa fall, medan viss tillsyn och kontroll har
kunnat genomföras på plats. Samtidigt har delar av nämndens verksamhet
kunnat löpa på med endast smärre justeringar. Miljönämnden har uppfyllt alla
åtaganden som fanns med i 2020 års verksamhetsplan.
Miljönämnden gör en positiv ekonomisk avvikelse med 1,5 mnkr år 2020. En
stor del av avvikelsen beror på att nämndens personalkostnader samt
nämndens utbildningskostnader blev lägre än vad som var budgeterat för året.
Beslutsunderlag

Årsberättelse 2020
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
1. Miljönämnden fastställer Årsberättelse 2020.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering.
Beslut

1. Miljönämnden fastställer Årsberättelse 2020.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering.
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§ 12 Remiss - Strategi för utveckling av kulturreservatet
Karlslund
Ärendenummer: Mn 175/2020
Handläggare: Anders Larsson
Ärendebeskrivning

Programnämnd Samhällsbyggnad har sänt ut Strategi för utveckling av
kulturreservatet Karlslund på remiss till bland annat Miljönämnden. Syftet med
strategin är att skapa en sammantagen bild av förutsättningarna för Karlslunds
utveckling och hur detta ska kunna uppnås genom föreslagna och prioriterade
åtgärder.
Miljökontoret anser det positivt att de föreslagna åtgärderna ska utgå från
föreskriften för Bista-Jägarbackens vattenskyddsområde och kulturreservatets
föreskrift. Vidare har Miljökontoret ett utvecklingsförslag rörande
tillgängliggörandet av Älvtomtabäckens utlopp samt vill betona krav på
markundersökningar avseende föroreningar innan odlingslotter kan anläggas
vid den tidigare Stramitfabriken.
Beslutsunderlag

”Strategi för utveckling av kulturreservatet Karlslund. Remissversion 2020-1007.”
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
•

Miljönämnden antar Miljökontorets förslag till yttrande enligt nedan.

Miljökontorets synpunkter
Miljökontoret anser det är en väl genomarbetad och tydlig strategi. Det är
positivt att föreslagna åtgärder har prioriterats då det ger en tydlighet. Vidare är
det även positivt att strategin tar hänsyn till och är utarbetad utifrån
översiktsplanen, Agenda 2030 och flera av kommunens relevanta strategier.
Flera av de åtgärder som föreslås har utformats utifrån de krav som ställs i
föreskriften för Bista-Jägarbacken vattenskyddsområdet. Vidare står det
uttryckligen i strategin att samtliga åtgärder som planeras inom
vattenskyddsområdet behöver utgå från föreskriften för vattenskyddsområdet
och att samtliga åtgärder som planeras inom kulturreservatet behöver utgå från
reservatsföreskriften. Detta anser Miljökontoret är positivt.
Miljökontoret vill påminna om att flera av de föreslagna åtgärderna eller
åtgärder som krävs för att tillskapa dessa (så som schaktning och markarbeten)
kan komma att kräva anmälan, tillstånd eller dispens utifrån föreskriften för
Bista-Jägarbackens vattenskyddsområde och kulturreservatets föreskrift. Även
enskilda verksamheter som definieras som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap.
Miljöbalken (1998:808) kan kräva tillstånd eller dispens enligt föreskriften för
Bista-Jägarbackens vattenskyddsområde. Att anmälan, tillstånd eller dispens
krävs innebär att verksamheten eller åtgärden antingen får bedrivas som den
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föreslås, får ett antal försiktighetsmått eller villkor att förhålla sig till som måste
uppfyllas eller att verksamheten eller åtgärden förbjuds och därmed inte får
bedrivas/utföras. Denna prövning görs i varje enskilt fall.
Förslaget att tillgängliggöra Älvtomtabäckens utlopp i Svartån för pedagogiskaoch rekreationssyften genom anläggande av en brygga varifrån skolelever ges
möjlighet att håva vattendjur och genom anläggande av vattennära rastplatser
anser Miljökontoret är ett positivt och bra förslag. Miljökontoret vill i
sammanhanget föreslå att förslaget skulle kunna utvidgas till att även inkludera
anläggande av en dagvattendamm. Detta i syfte att både rena dagvatten men
också få till en pedagogisk funktion för att öka den allmänna kunskapen om
dagvatten.
I enlighet med översiktsplanen föreslås i strategin att odlingslotter utvecklas vid
den tidigare Stramitfabriken i Snavlunda. Miljökontoret vill betona att en sådan
åtgärd kommer kräva markundersökningar avseende föroreningar från den
tidigare fabriken.
Yrkande

Elisabeth Sundström (M) yrkar bifall till Miljökontorets förslag med tillägget
att: "För barnens pedagogik och rörelse bör strategin även kopplas samman
med området Rosta gärde".
Sten Lang (MP) yrkar bifall till Miljökontorets förslag med tillägg från
Elisabeth Sundström (M).
Proposition

Ordförande Per Lilja (S) ställer Elisabeth Sundströms (M) tilläggsyrkande om
att i yttrandet tillägga "för barnens pedagogik och rörelse bör strategin
även kopplas samman med området Rosta gärde" under proposition och finner
att Miljönämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Beslut

1. Miljönämnden antar Miljökontorets förslag till yttrande enligt nedan.
Miljökontorets synpunkter
Miljökontoret anser det är en väl genomarbetad och tydlig strategi. Det är
positivt att föreslagna åtgärder har prioriterats då det ger en tydlighet. Vidare är
det även positivt att strategin tar hänsyn till och är utarbetad utifrån
översiktsplanen, Agenda 2030 och flera av kommunens relevanta strategier.
Flera av de åtgärder som föreslås har utformats utifrån de krav som ställs i
föreskriften för Bista-Jägarbacken vattenskyddsområdet. Vidare står det
uttryckligen i strategin att samtliga åtgärder som planeras inom
vattenskyddsområdet behöver utgå från föreskriften för vattenskyddsområdet
och att samtliga åtgärder som planeras inom kulturreservatet behöver utgå från
reservatsföreskriften. Detta anser Miljökontoret är positivt.
Miljökontoret vill påminna om att flera av de föreslagna åtgärderna eller
åtgärder som krävs för att tillskapa dessa (så som schaktning och markarbeten)
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kan komma att kräva anmälan, tillstånd eller dispens utifrån föreskriften för
Bista-Jägarbackens vattenskyddsområde och kulturreservatets föreskrift. Även
enskilda verksamheter som definieras som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap.
Miljöbalken (1998:808) kan kräva tillstånd eller dispens enligt föreskriften för
Bista-Jägarbackens vattenskyddsområde. Att anmälan, tillstånd eller dispens
krävs innebär att verksamheten eller åtgärden antingen får bedrivas som den
föreslås, får ett antal försiktighetsmått eller villkor att förhålla sig till som måste
uppfyllas eller att verksamheten eller åtgärden förbjuds och därmed inte får
bedrivas/utföras. Denna prövning görs i varje enskilt fall.
Förslaget att tillgängliggöra Älvtomtabäckens utlopp i Svartån för pedagogiskaoch rekreationssyften genom anläggande av en brygga varifrån skolelever ges
möjlighet att håva vattendjur och genom anläggande av vattennära rastplatser
anser Miljökontoret är ett positivt och bra förslag. Miljökontoret vill i
sammanhanget föreslå att förslaget skulle kunna utvidgas till att även inkludera
anläggande av en dagvattendamm. Detta i syfte att både rena dagvatten men
också få till en pedagogisk funktion för att öka den allmänna kunskapen om
dagvatten.
I enlighet med översiktsplanen föreslås i strategin att odlingslotter utvecklas vid
den tidigare Stramitfabriken i Snavlunda. Miljökontoret vill betona att en sådan
åtgärd kommer kräva markundersökningar avseende föroreningar från den
tidigare fabriken.
2. Miljönämnden antar Elisabeth Sundströms (M) tilläggsyrkande: "För
barnens pedagogik och rörelse bör strategin även kopplas samman med
området Rosta gärde".

§ 13 Yttrande för fortsatt täkttillstånd, Ekebergsbrottet
Borghamnsten AB, Ekeberg 1:1 i Örebro kommun
Handläggare: Ulrica Ronquist Dnr M-2020 599
Ärendebeskrivning

Borghamnsten AB vill förlänga sitt täkttillstånd i Ekebergsbrottet. Bolaget har
bedrivit täkt på platsen i över ett sekel och är av riksintresse för
materialförsörjning. Miljönämnden föreslår att ett kontrollprogram upprättas i
samråd med tillsynsmyndighet för att täkten ska skötas bättre.
Beslutsunderlag

Tillståndsansökan Ekeberg huvudinlaga inkommen 2020-10-26
Ekeberg MKB inkommen 2020-10-26
Brytningsplan Ekeberg inkommen 2020-10-26
Beslut om åtgärdskrav upprättat 2020-01-22 drn. 2020-263
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden tillstryker Borghamnstens AB:s ansökan om förlängt
täkttillstånd i Ekebergsbrottet, Ekeberg 1:1, under förutsättning att
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verksamheten bedrivs i enlighet med vad som bolaget angivit i sin ansökan
samt med följande tillägg:
- Ett kontrollprogram för verksamheten utvecklas enligt gällande lagstiftning
och i samråd med tillsynsmyndighet senast tre månader efter tillståndet vunnit
lagakraft.
Beslut

Miljönämnden tillstryker Borghamnstens AB:s ansökan om förlängt
täkttillstånd i Ekebergsbrottet, Ekeberg 1:1, under förutsättning att
verksamheten bedrivs i enlighet med vad som bolaget angivit i sin ansökan
samt med följande tillägg:
- Ett kontrollprogram för verksamheten utvecklas enligt gällande lagstiftning
och i samråd med tillsynsmyndighet senast tre månader efter tillståndet vunnit
lagakraft.

§ 14 Yttrande angående ansökan om villkorsändring
avseende arbets- och transporttider för asfalttillverkning
vid Dylta bergtäkt på fastigheten Dylta Bruk 1:52 i Örebro
kommun
Handläggare: Linnea Hedermo Dnr M-2020 4350
Ärendebeskrivning

Miljöprövningsdelegationen i Örebro har begärt in Miljönämndens yttrande
över ansökan om villkorsändring enligt miljöbalken till utökade transporttider
till och från asfaltverket vid Dylta bergtäkt på fastigheterna Dylta Bruk 1:52,
och Brunstorp 1:3 i Örebro kommun.
Beslutsunderlag

Tillstånd daterat 2008-12-02
NCCs ansökan om ändring avseende villkor för transporter och
asfaltstillverkning daterad 2020-09-15.
Bullerutredning daterad 2020-06-18.
Föreläggande om komplettering av ansökan om ändring av villkor i tillstånd
daterat 2020-11-04.
Komplettering av ansökan om ändring av villkor i tillstånd att bedriva
täktverksamhet daterad 2020-01-07.
Yttrande närboende, inkomna 2020-09-16
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande. Om
Miljöprövningsdelegationen gör bedömningen att det föreligger skäl att ändra
tillståndet i enlighet med bolagets yrkande anser Miljönämnden att det finns
anledning för Miljöprövningsdelegationen att, såvitt avser den utökade tiden,
överväga att meddela tillstånd för en begränsad tid på det sätt som avses i 16
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kap 2 § miljöbalken. Med ett sådant tillstånd för begränsad tid finns en
möjlighet att, efter att tiden gått, utvärdera om det finns skäl att meddela ett
mer permanent tillstånd.
Lagstöd
Miljöbalken 2 kap. 3 § samt 16 kap. 2 §
Yrkande

Michael Larsson (SD) yrkar bifall till Miljökontorets förslag med tillägget: "Att
specificera längden på tidsbegränsningen gällande tillståndet".
Proposition

Ordförande Per Lilja (S) ställer först Michael Larssons (SD) tilläggsyrkande om
att specificera längden på tidsbegränsningen gällande tillståndet under
proposition och finner att Miljönämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Därefter finner ordföranden att det finns endast ett förslag till beslut, det vill
säga bifall till Miljökontorets förslag och finner att Miljönämnden beslutar
enligt detta.
Beslut

Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande. Om
Miljöprövningsdelegationen gör bedömningen att det föreligger skäl att ändra
tillståndet i enlighet med bolagets yrkande anser Miljönämnden att det finns
anledning för Miljöprövningsdelegationen att, såvitt avser den utökade tiden,
överväga att meddela tillstånd för en begränsad tid på det sätt som avses i 16
kap 2 § miljöbalken. Med ett sådant tillstånd för begränsad tid finns en
möjlighet att, efter att tiden gått, utvärdera om det finns skäl att meddela ett
mer permanent tillstånd.
Lagstöd
Miljöbalken 2 kap. 3 § samt 16 kap. 2 §
Reservation

Michael Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

§ 15 Ledamotsinitiativ från Elisabeth Sundström (M) om att
restauranggäster får vara kvar på restaurangen efter att
serveringstillståndet av alkoholhaltiga drycker gått ut
Ärendebeskrivning

Idag tvingas restaurangerna tömma lokalen på middagsgäster när
serveringstiden för alkohol tar slut. Det är som alla nog vet förbjudet att
servera alkohol på restauranger efter klockan 20:00. Därefter har
restaurangerna i Örebro kommun tvingats att tömma lokalerna på gäster. Detta
missgynnar såväl företagaren som besökaren.
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Örebromoderaterna föreslår istället att middagsgästerna ska få sitta kvar från
20:00 till 20:30 och dricka upp alkoholhaltig dryck i lugn och ro. Därefter utan
att passera utgången få sitta kvar men endast då beställa och dricka folköl eller
alkoholfritt till dess att serveringstiden är slut.
Att som nu kasta ut gästerna är kontraproduktivt och ökar sannolikt eventuell
smittspridning. Precis som med Mikrocatering vill vi lösa problem på ett
smidigt sätt så att förutsättningarna för såväl en lönsam näring som en god bit
mat och lite glädje i livet underlättas.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ 2021-02-09
Nämndens behandling

Nämnden ajournerar sig i 10 minuter.
Yrkande

Elisabeth Sundström (M) yrkar följande: miljönämnden beslutar att
restauranggäster får vara kvar på restaurangen efter att serveringstillståndet
av alkoholhaltiga drycker gått ut.
Per Lilja (S) yrkar att initiativet tas till beredning för vidare handläggning.
Proposition

Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Elisabeth Sundströms (M) förslag, samt sitt eget förslag.
Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att Miljönämnden
beslutar enligt Per Liljas (S) förslag.
Beslut

Miljönämnden beslutar att ta initiativet till beredning för vidare handläggning.

§ 16 Ordförande och förvaltning informerar
Handläggare: Per Lilja Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om
följande punkter:
- Johanna Elfving informerar nämnden om ärendet gällande påträffat
batteriavfall.
- Kristian Hellström informerar nämnden gällande överklagande av tidigare
beslut, Coco Bar.
- Henrik Bengtsson informerar om kommande utbildningstillfälle för nämnden
i anslutning till sammanträdet i mars.
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Förslag till beslut

Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.
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