
 

Protokoll Mn 69/2021 

 

  1 (18) 
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Tjänstgörande ersättare 
Emilie Toro Hartman (S) Emilie Toro Hartman (S) ersätter Arne 

Bergqvist (S) §§ 74-83 
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Hallén (S) §§ 74-83 
Kent Ekström (KD) Kent Ekström (KD) ersätter Brittis 

Sundström (KD) §§ 74-83 
Elisabeth Sundström (M) Elisabeth Sundström (M) ersätter 

Tomas Runnqvist (M) §§ 74-83 
Michael Larsson (SD) Michael Larsson (SD) ersätter Leif-Åke 

Persson (SD) §§ 74-83 
 
Närvarande ersättare 
Jan Jorsäter (C) 
Thomas Eckard (L) 
 
Övriga 
Johanna Elfving Förvaltningschef 
Markus Behr Enhetschef Hälsoskyddsenheten 
Lovisa Spector Enhetschef Miljöskydd 
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Per Lilja (S), ordförande 
 
 
 
 
Helena Viking (V), justerare 
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§ 74 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Per Lilja  Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Anmälda övriga frågor: 

Per Lilja (S) anmäler en övrig fråga hur problematiken med råttor i centrala 
Örebro hanteras. Markus Behr besvarar frågan under sammanträdet. 

Per Lilja (S) anmäler en övrig fråga om information gällande 
aktuella bullerstörningar på Stora Örebros takterrass. Markus Behr besvarar 
frågan under sammanträdet. 

Elisabeth Sundström (M) anmäler en övrig fråga om att Lantmäteriet 
offentliggör namn och pris på köpta villor i Örebro och om namnen på 
köparna måste offentliggöras. Johanna Elfving besvarar frågan under 
sammanträdet. 

Elisabeth Sundström (M) anmäler en övrig fråga om bygglovsprocessen 
gällande anläggandet av egna brunnar kan påskyndas då det i dagsläget är en 
lång process. Markus Behr besvarar frågan under sammanträdet. 

Elisabeth Sundström (M) anmäler en övrig fråga om information gällande 
alkoholtillståndet för Kappa Bar. Johanna Elfving besvarar frågan under 
sammanträdet. 

Berith Tedsjö-Winkler (L) anmäler en övrig fråga om ärendet 
gällande missförhållanden på Berg-gårdens vårdboende hanteras av 
Miljökontoret. Markus Behr besvarar frågan under sammanträdet. 

Mats Andersson (M) anmäler en övrig fråga om delegationsärende gällande 
avgångsvederlag för anställd på Miljökontoret. Johanna Elfving besvarar frågan 
under sammanträdet. 

Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga om delegationsärende M 2021-
3322 samt hur Miljökontoret bevakar att aktörer i kommunen inte mellanlagrar 
farligt avfall. Johanna Elfving besvarar frågan under sammanträdet. 

Sten Lang (MP) anmäler en övrig fråga gällande hur många nyanställningar 
som gjort under sommaren. Johanna Elfving besvarar frågan under 
sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Anmälan tas till protokollet. 
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§ 75 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 2021-06-01 till 2021-07-31. 

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. 

§ 76 Beslut om föreläggande vid vite, xxxxxxxxxxxxx med 
firma, xxxxxxxxx 
Handläggare: Elin Norberg Dnr xxxxxxxxxx 

Ärendebeskrivning 
xxxxxxxxxxx med firma har sedan hösten 2020 drivit livsmedelsbutiken 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Miljökontoret har konstaterat återkommande brister i 
verksamheten, bland annat vad gäller spårbarhet samt märkning av livsmedel. 
Miljökontoret har påtalat bristerna vid flera inspektioner men dessa brister 
återkommer. Det är därför motiverat att förena föreläggandet med ett vite för 
att förmå xxxxxxxxxxxx med firma att följa beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-22 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 
Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga xxxxxxxxxxxxxxx med firma, 
med organisationsnummer xxxxxxxxxxxxxx, att på 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxx: 

1) Säkerställa att alla färdigförpackade livsmedel som företaget släpper ut på 
marknaden är märkta enligt gällande lagstiftning. 
Det innebär att om ett färdigförpackat livsmedel ska få säljas i butiken ska 
livsmedlet märkas med följande: 
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a) Livsmedlets beteckning. 

b) Ingrediensförteckning. 

c) Ingredienser eller processhjälpmedel förtecknade i bilaga II eller som härrör 
från ett ämne eller en produkt som förtecknas i bilaga II som orsakar allergi 
eller intolerans och som används vid tillverkningen eller beredningen av ett 
livsmedel och finns kvar i den färdiga varan, om än i annan form. 

d) Mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser. 

e) Livsmedlets nettokvantitet. 

f) Datum för minsta hållbarhet eller sista förbrukningsdag. 

g) Särskilda villkor för förvaring och/eller användning. 

h) Namn på eller firmanamn för och adress till det livsmedelsföretag som avses 
i artikel 8.1. 

i) Uppgift om ursprungsland eller härkomstplats där så krävs enligt artikel 26. 

j) Bruksanvisning, om det utan en sådan skulle vara svårt att använda 
livsmedlet på rätt sätt. 

k) För drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol, den faktiska 
alkoholhalten uttryckt i volym. 

l) En näringsdeklaration. 

Djupfrysta livsmedel ska även vara märkta med; 

1. Uttrycket djupfryst ska anges i anslutning till livsmedlets beteckning. 

2. Förutom uppgift om bäst före-dag, ska anvisningar finnas om hur länge det 
djupfrysta livsmedlet kan förvaras hos mottagaren och om lagringstemperatur 
och vilken typ av lagringsutrustning som krävs, 

3. Uppgift som gör det möjligt att identifiera varupartiet ska anges på samtliga 
djupfrysta livsmedel, och 4. texten "bör inte frysas efter upptining" eller 
motsvarande ska anges på förpackningen. 

Märkningen enligt ovan ska vara utformad på svenska. 

Allergener ska framhävas genom en teckenuppsättning som tydligt skiljer 
beteckningen från resten av ingrediensförteckningen, exempelvis genom 
typsnitt, stil eller bakgrundsfärg. 

Informationen på livsmedelsförpackningarna ska vara korrekt, tydlig och lätt 
att förstå. 

  

2) Införa och upprätthålla ett system för spårbarhet. Alla livsmedel som 
förvaras i verksamhetens lokaler ska kunna spåras ett steg bakåt i 
livsmedelskedjan (till leverantör). 

För livsmedel av animaliskt ursprung ska spårbarhetsundlerlaget innehålla: 
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- En noggrann beskrivning av livsmedlet 

- Livsmedlets volym eller kvantitet 

- Namn på och adress till den livsmedelsföretagare som levererat livsmedlet 

- Namn på och adress till avsändaren (ägaren) om denna är någon annan än 
den livsmedelsföretagare som levererat livsmedlet 

- Namn på och adress till den livsmedelsföretagare till vilken livsmedlet 
levererats 

- Namn på och adress till mottagaren (ägaren) om denna är någon annan än 
den livsmedelsföretagare till vilken livsmedlet levererats 

- En referens som identifierar partiet, satsen eller försändelsen – 
avsändningsdatum 

Spårbarhetsunderlag för livsmedel av animaliska livsmedel ska vara levereras av 
avsändaren innan eller tillsammans med leveransen. 

Spårbarhetsunderlag för övriga livsmedel ska kunna tillhandahållas som visar 

- Vilket livsmedelsföretag verksamheten erhållit produkten ifrån 

- När det levererats 

- Hur mycket av aktuell varan som levererats. 

Uppgifterna ska kunna tillhandahållas myndigheten senast 24 timmar efter att 
underlaget efterfrågats. 

Föreläggandet punkt 1 förenas med ett löpande vite om 25 000 kr vid varje 
tillfälle som Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs, 
räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft. 

Föreläggandet punkt 2 förenas med ett löpande vite om 25 000 kr 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 

Förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1 

Livsmedelslagen (2006:804), 22 & 23 § 

Livsmedelsinformation 

Förordning (EU) 1169 /2011, artikel 7, punkt 2 

LIVSFS 2014:4, 5 § 

Förordning (EU) 1169/2011, artikel 12, punkt 1 
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LIVSFS 2006:12 7§ 

Spårbarhet 

Förordning (EG) 178/2002, artikel 18, punkt 1 

I Förordning (EG) 178/2002, artikel 18, punkt 2 

Vite 

Lag om viten (1985:206) 2-4§. 

23§ Livsmedelslagen (2006:804) 

Beslut 
Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga xxxxxxxxxxxxxxx med firma, 
med organisationsnummer xxxxxxxxxxxxxx, att på 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxx: 

1) Säkerställa att alla färdigförpackade livsmedel som företaget släpper ut på 
marknaden är märkta enligt gällande lagstiftning. 

Det innebär att om ett färdigförpackat livsmedel ska få säljas i butiken ska 
livsmedlet märkas med följande: 

a) Livsmedlets beteckning. 

b) Ingrediensförteckning. 

c) Ingredienser eller processhjälpmedel förtecknade i bilaga II eller som härrör 
från ett ämne eller en produkt som förtecknas i bilaga II som orsakar allergi 
eller intolerans och som används vid tillverkningen eller beredningen av ett 
livsmedel och finns kvar i den färdiga varan, om än i annan form. 

d) Mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser. 

e) Livsmedlets nettokvantitet. 

f) Datum för minsta hållbarhet eller sista förbrukningsdag. 

g) Särskilda villkor för förvaring och/eller användning. 

h) Namn på eller firmanamn för och adress till det livsmedelsföretag som avses 
i artikel 8.1. 

i) Uppgift om ursprungsland eller härkomstplats där så krävs enligt artikel 26. 

j) Bruksanvisning, om det utan en sådan skulle vara svårt att använda 
livsmedlet på rätt sätt. 

k) För drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol, den faktiska 
alkoholhalten uttryckt i volym. 

l) En näringsdeklaration. 

Djupfrysta livsmedel ska även vara märkta med; 

1. Uttrycket djupfryst ska anges i anslutning till livsmedlets beteckning. 
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2. Förutom uppgift om bäst före-dag, ska anvisningar finnas om hur länge det 
djupfrysta livsmedlet kan förvaras hos mottagaren och om lagringstemperatur 
och vilken typ av lagringsutrustning som krävs, 

3. Uppgift som gör det möjligt att identifiera varupartiet ska anges på samtliga 
djupfrysta livsmedel, och 4. texten "bör inte frysas efter upptining" eller 
motsvarande ska anges på förpackningen. 

Märkningen enligt ovan ska vara utformad på svenska. 

Allergener ska framhävas genom en teckenuppsättning som tydligt skiljer 
beteckningen från resten av ingrediensförteckningen, exempelvis genom 
typsnitt, stil eller bakgrundsfärg. 

Informationen på livsmedelsförpackningarna ska vara korrekt, tydlig och lätt 
att förstå. 

  

2) Införa och upprätthålla ett system för spårbarhet. Alla livsmedel som 
förvaras i verksamhetens lokaler ska kunna spåras ett steg bakåt i 
livsmedelskedjan (till leverantör). 

För livsmedel av animaliskt ursprung ska spårbarhetsundlerlaget innehålla: 

- En noggrann beskrivning av livsmedlet 

- Livsmedlets volym eller kvantitet 

- Namn på och adress till den livsmedelsföretagare som levererat livsmedlet 

- Namn på och adress till avsändaren (ägaren) om denna är någon annan än 
den livsmedelsföretagare som levererat livsmedlet 

- Namn på och adress till den livsmedelsföretagare till vilken livsmedlet 
levererats 

- Namn på och adress till mottagaren (ägaren) om denna är någon annan än 
den livsmedelsföretagare till vilken livsmedlet levererats 

- En referens som identifierar partiet, satsen eller försändelsen – 
avsändningsdatum 

Spårbarhetsunderlag för livsmedel av animaliska livsmedel ska vara levereras av 
avsändaren innan eller tillsammans med leveransen. 

Spårbarhetsunderlag för övriga livsmedel ska kunna tillhandahållas som visar 

- Vilket livsmedelsföretag verksamheten erhållit produkten ifrån 

- När det levererats 

- Hur mycket av aktuell varan som levererats. 

Uppgifterna ska kunna tillhandahållas myndigheten senast 24 timmar efter att 
underlaget efterfrågats. 
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Föreläggandet punkt 1 förenas med ett löpande vite om 25 000 kr vid varje 
tillfälle som Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs, 
räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft. 

Föreläggandet punkt 2 förenas med ett löpande vite om 25 000 kr 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 

Förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1 

Livsmedelslagen (2006:804), 22 & 23 § 

Livsmedelsinformation 

Förordning (EU) 1169 /2011, artikel 7, punkt 2 

LIVSFS 2014:4, 5 § 

Förordning (EU) 1169/2011, artikel 12, punkt 1 

LIVSFS 2006:12 7§ 

Spårbarhet 

Förordning (EG) 178/2002, artikel 18, punkt 1 

I Förordning (EG) 178/2002, artikel 18, punkt 2 

Vite 

Lag om viten (1985:206) 2-4§. 

23§ Livsmedelslagen (2006:804) 

§ 77 Information gällande flera fall av matförgiftning på 
Örebrokrogar 
Handläggare: Louise Bjärmark Bodin 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden informeras om flera fall av matförgiftning som inträffat på ett 
antal Örebrokrogar då Tonfisk serverats. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 

Informationen tas till protokollet. 

§ 78 Livsmedelssanktionsavgift för KFC, Monologgatan 5, 
Kardanen 6 i Örebro kommun 
Handläggare: Anton Öhman Dnr M-2021-1626 
Föredragande: Louise Bjärmark Bodin 

Ärendebeskrivning 
Den 18 november 2020 fick Miljökontoret in ett klagomål gällande trängsel på 
KFC på Monologgatan 5 i Örebro. Den 19 november besökte Miljökontoret 
verksamheten för att följa upp klagomålet. Miljökontoret fick den 19 
november 2020 kännedom om att verksamheten KFC på Monologgatan 5 i 
Örebro, startat utan att först ha anmälts till Miljökontoret. Vid besöket den 19 
november lämnades information om att livsmedelsverksamheten behöver 
anmälas till Miljökontoret. Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
inkom till Miljökontoret den 24 november 2020. Handläggningen är 
genomförd och en registrering av livsmedelsanläggningen har utfärdats, daterad 
9 december 2020, diarienr. M-2020-5498. Ett förslag till beslut om 
livsmedelssanktionsavgift skickades till verksamheten den 22 mars 2021. Den 
16 april 2021 inkom verksamheten med följande synpunkter: Verksamheten 
konstaterar att NSP Gallus AB har 80 restauranger och det är första gången 
detta händer vilket visar att det är en exceptionell händelse. Verksamheten 
menar att grundorsaken till det inträffade är Covid-19 pandemin som har 
drabbat företaget hårt. Medarbetare på plats i Örebro misstänktes ha Covid-19 
vilket innebar att alla möten och besök på plats ställdes in veckan innan 
öppning och att det var här som det skulle fångats upp att 
livsmedelsregistreringen inte var utförd. Anledningen till att det från början 
inte var utfört var att företagets ekonomichef som normalt sett gör detta 
slutade hastigt den 1 november 2020 efter att ha arbetat på företaget i nästan 
14 år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-06 
E-postmeddelande från verksamheten, inkom 16 april 2021 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att NSP Gallus AB, org. nr 16556244-9974, ska betala 
en livsmedelssanktionsavgift på 75 000 kronor för att ha påbörjat 
livsmedelsverksamheten KFC utan att först ha anmält det till Miljönämnden 
för registrering. 

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. 
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Lagstöd 

Förordning (EG) nr 852/2004, kapitel II, artikel 6.2 

30 c § livsmedelslagen 

39 c–g § livsmedelsförordningen 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att NSP Gallus AB, org. nr 16556244-9974, ska betala 
en livsmedelssanktionsavgift på 75 000 kronor för att ha påbörjat 
livsmedelsverksamheten KFC utan att först ha anmält det till Miljönämnden 
för registrering. 

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. 

Lagstöd 

Förordning (EG) nr 852/2004, kapitel II, artikel 6.2 

30 c § livsmedelslagen 

39 c–g § livsmedelsförordningen 

§ 79 Livsmedelssanktionsavgift för Nästegårdsvägens LSS, 
Nästegårdsvägen 33, Hovsta-Gryt 7:2 i Örebro kommun 
Handläggare: Paulina Alklind Dnr M-2021-2666 

Ärendebeskrivning 
Miljökontoret fick den 27 januari 2021 kännedom om att verksamheten 
Nästegårdsvägens LSS på Nästegårdsvägen 33 i Örebro, startat utan att först 
ha anmälts till Miljökontoret. Informationen inkom till Miljökontoret i 
samband med att verksamheten skickade in en anmälan om registrering av 
livsmedelsanläggning där man uppgav att verksamheten startat den 11 
november 2019. Anmälan om registrering var inte undertecknad av en behörig 
företrädare. En anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, 
undertecknad av behörig företrädare, inkom till Miljökontoret den 25 februari 
2021. Handläggningen är genomförd och ett beslut om registrering av 
livsmedelsanläggningen har utfärdats, daterad den 1 mars 2021, diarienr. M-
2021-350. Verksamheten besöktes av Miljökontoret den 27 april 2021 för en 
livsmedelskontroll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-06 
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Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att Humana LSS Sverige AB, org. nr 16556754–3912, 
ska betala en livsmedelssanktionsavgift på 75 000 kronor för att ha påbörjat 
livsmedelsverksamheten Nästegårdsvägens LSS utan att först ha anmält den till 
Miljönämnden för registrering. 

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. 

Lagstöd 

Förordning (EG) nr 852/2004, kapitel II, artikel 6.2 

30 c § livsmedelslagen 

39 c–g § livsmedelsförordningen 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att Humana LSS Sverige AB, org. nr 16556754–3912, 
ska betala en livsmedelssanktionsavgift på 75 000 kronor för att ha påbörjat 
livsmedelsverksamheten Nästegårdsvägens LSS utan att först ha anmält den till 
Miljönämnden för registrering. 

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. 

Lagstöd 

Förordning (EG) nr 852/2004, kapitel II, artikel 6.2 

30 c § livsmedelslagen 

39 c–g § livsmedelsförordningen 

§ 80 Remissvar – konstpolicy för Örebro kommun 
Ärendenummer: Mn 122/2021 
Handläggare: Maria Gren 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har tagit fram en konstpolicy som har remitterats till 
Miljönämnden för yttrande. Kulturnämnden önskar svar på remissen senast 
den 30 september 2021. 

Föreslagen konstpolicy innehåller tolv punkter som bland annat säger att 
kommunen ska följa principen om armlängds avstånd och enprocentregeln, att 
kommunen ska avsätta medel för drift och underhåll av offentlig konst, att 
konstinköpen ska skötas av sakkunniga samt att konst och konstnärliga tjänster 
ska köpas från yrkesverksamma och företrädesvis samtida konstnärer. 

Miljönämnden har inga synpunkter på remitterad konstpolicy. 
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Beslutsunderlag 
Remissmissiv (2021-05-10) 
Remitterad konspolicy för Örebro kommun (2021-05-07) 
Yrkande (MP) 2021-08-24 
Yrkande (SD) 2021-08-24 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden har inga synpunkter på remitterad konstpolicy. 

Yrkande 
Sten Lang (MP) lämnar in ett skriftligt yrkande att det under punkt 9 eller punkt 11 
eller på annat lämpligt ställe i Konstpolicy yrkar jag på att det också ska stå att man bör 
prioritera lokala konstnärer eller konstnärer med lokal anknytning. 

Mats Andersson (M) och Berith Tedsjö-Winkler (L) yrkar bifall på Sten Langs 
(MP) skriftliga yrkande. 

Michael Larsson (SD) yrkar avslag till förmån för eget skriftligt förslag. 

Per Lilja (S) och Helena Viking (V) yrkar bifall på Miljökontorets förslag. 

Proposition 
Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
Miljökontorets förslag, Sten Langs (MP) yrkande på tillägg samt Michael 
Larssons (SD) avslagsyrkande. 

Ordförande ställer först Miljökontorets förslag mot Michael Larssons (SD) 
avslagsyrkande och finner att Miljönämnden beslutar enligt Miljökontorets 
förslag. 

Ordförande ställer sedan Miljökontorets förslag mot Sten Langs (MP) yrkande 
om tillägg och finner att Miljönämnden beslutar enligt Miljökontorets förslag. 

Beslut 
Miljönämnden har inga synpunkter på remitterad konstpolicy. 

Reservation 
Mats Andersson (M), Elisabeth Sundström (M), Karin Pernefalk (M), Berith 
Tedsjö-Winkler (L), Sten Lang (MP) samt Michael Larsson (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 
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§ 81 Ändring av detaljplan för Vinterstadion Nikolai 3:15 
m.fl. för del av fastigheten Vinterstadion 2 m.fl. 
Ärendenummer: Mn 112/2021 
Handläggare: Lisa Svahn 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende för yttrande, där 
eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 27 augusti 2021. 
Planområdet ligger ca 500 meter söder om Stadsparken och ca 1 km sydost om 
Örebro slott. I norr, öster och söder angränsar planområdet till mestadels 
bostäder. Västerut ligger Behrn arena. 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ytterligare 
4 våningar, på en nybyggd kontorsbyggnad som idag har 6 våningar. 
Våningarna kommer att byggas i etager. I förslaget kommer den totala 
takhöjden, som idag är 22 meter, att bli 38 meter. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Undersökningar av betydande miljöpåverkan 
Solstudie 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden har inget emot att ytterligare våningsplan byggs enligt den 
beskrivning som anges i planändringen, då förändringen är relativt liten i 
förhållande till den befintliga byggnationen. 

Dock anser Miljönämnden att den friyta som anläggs för en gymnasieskola bör 
ha: 

• Gott om skuggande platser som skydd mot UV-strålning och värme. 
De skuggande platserna bör i huvudsak utgöras av växtlighet för att få 
ett jämnare klimat med både fukt och svalka, vilket är särskilt viktigt på 
platser med hårdgjorda ytor (miljömål 3,11,13,15). 

• Erbjuda både rekreation och aktiviteter i syfte att bidra till jämlikhet 
och hälsosamma miljöer (miljömål 3,10 och 16).  
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Beslut 
Miljönämnden har inget emot att ytterligare våningsplan byggs enligt den 
beskrivning som anges i planändringen, då förändringen är relativt liten i 
förhållande till den befintliga byggnationen. 

Dock anser Miljönämnden att den friyta som anläggs för en gymnasieskola bör 
ha: 

• Gott om skuggande platser som skydd mot UV-strålning och värme. 
De skuggande platserna bör i huvudsak utgöras av växtlighet för att få 
ett jämnare klimat med både fukt och svalka, vilket är särskilt viktigt på 
platser med hårdgjorda ytor (miljömål 3,11,13,15). 

• Erbjuda både rekreation och aktiviteter i syfte att bidra till jämlikhet 
och hälsosamma miljöer (miljömål 3,10 och 16).  

§ 82 Information - IT-avdelning informerar om byte av 
plattform för ipads 
Handläggare: Umair Chaudry 

Ärendebeskrivning 
Information från Örebro kommuns IT-avdelning gällande kommande 
uppdatering av samtliga ipads. Syftet är att införa en gemensam 
manageringsplattform för kommunens samtliga enheter (mobil tfn, plattor och 
datorer*) och därmed nyttja funktioner och tjänster i MS365-avtalet". Byte av 
system innebär att vi nu kommer kunna hantera våra iPads och andra mobila 
enheter på ett gemensamt, likvärdigt och kostnadseffektivt sätt över hela 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Power Point-presentation 
Informationsmejl 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 
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§ 83 Ordförande och förvaltning informerar  
Handläggare: Per Lilja  Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden informeras om följande punkter: 

- Ordförande informerar Miljönämnden att även nästkommande sammanträde 
i september kommer att hållas digitalt med endast presidiet, förvaltningschef 
och nämndsekreterare på plats. 

- Johanna Elfving informerar nämnden angående ärendet om påträffad black 
mass. Provtagning av marken kommer att genomföras för att kontrollera dess 
status. Totalt har 500 ton jord bortforslats. 

- Johanna Elfving informerar om tidigare personuppgiftsincident som inträffat. 
Integritetsskyddsmyndigheten har beslutat att inte ta ärendet vidare. 

- Lovisa Spector välkomnas som ny enhetschef för Miljöskydd på 
Miljökontoret. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 
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