Protokoll

Mn 136/2018

Miljönämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-10-08
09:00–12:00
Nämndsal Berget, Citypassagen

Närvarande ledamöter
Per Lilja (S)
Brittis Sundström (KD)
Tomas Runnquist (M)
Gunilla Neogard (S)
Arne Bergqvist (S)
Linda Linder (S)
Christer Karlsson (S)
Berit Hallén (S)
Marita Andersson (C)
Mats Andersson (M)
Karin Pernefalk (M)
Berith Tedsjö-Winkler (L)
Leif Åke Persson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Helena Viking (V)
Elisabeth Sundström (M)
Thomas Eckard (L)
Närvarande ersättare
Alesia Goncharik (S)
Jan Jorsäter (C)
Kent Ekström (KD)
Michael Larsson (SD)
Övriga
Henrik Bengtsson
Johanna Elfving
Kristian Hellström
Leif Andersson
Ida Karlsson
Åsa Lundberg
Jarmo Riihinen
Therese Aremyr
Maria Gren

Anmäler jäv § 108

Helena Viking (V) ersätter Mats
Nilsson (V) §§ 102-113
Elisabeth Sundström (M) ersätter
Karin Pernefalk (M) § 108
Thomas Eckard (L) ersätter Sten Lang
(MP) §§ 102-113

Förvaltningschef
Enhetschef Miljöskydd
Enhetschef
Alkoholhandläggare
Miljö o Hälsoskyddsinspektör
Miljö o Hälsoskyddsinspektör
Miljö o Hälsoskyddsinspektör
Kommunekolog
Planerare
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Paragraf 102–113

Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare
Justerat den 8 oktober 2019.

Per Lilja (S), ordförande

Mats Andersson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 10 oktober 2019.
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§ 102 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 155/2018
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 2019-08-01 till 2019-08-31
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.

§ 103 Tillsynsärende, DINÉ i Örebro
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2019-00176
Ärendebeskrivning

DINÉ Örebro AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid restaurang DINÉ, Våghustorget 1 i Örebro.
Miljökontoret har på nedan angivna skäl fått anledning utreda om
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen samt om
åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuellt.
Utredningen har inletts med anledning av att företaget inte betalt
tillsynsavgiften enligt alkohollagen inom utsatt tid utan först efter inledd
tillsynsutredning med förslag om sanktionsbeslut.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i 8 kap. 12 § samma lag.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i 8 kap. 12 § samma lag.
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§ 104 Tillsyn av Nägi i Örebro AB och tillstånd att servera
alkoholdrycker vid restaurang Montana
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2019-00170
Ärendebeskrivning

Nägi i Örebro AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid restaurang Montana, Idrottsvägen 18 i Örebro.
Miljökontoret har på nedan angivna skäl fått anledning utreda om
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen samt om
åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuellt.
Utredningen har inletts med anledning av Tingsrättens dom, XXXX. Av
domen framgår att avtal som har lämnats till kommunen i samband med
ansökan varit oriktiga, närmast ett skenavtal och att betalning aldrig har skett.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Tingsrättens dom med markerade citat.
Verkställighetsbeslut från Kronofogdemyndigheten.
Överklagan Hovrätten daterad 2019-09-10.
Brev till Miljökontoret mottaget 2019-10-02.
Tjänsteskrivelse 2019-09-13.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 §
alkohollagen då företaget inte har följt bestämmelsen i 8 kap. 12 § samma lag.
Beslut

Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 §
alkohollagen då företaget inte har följt bestämmelsen i 8 kap. 12 § samma lag.

§ 105 Tillsynsärende, Frimis salonger i Örebro
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2019-00178
Ärendebeskrivning

Frimurarholmen AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Frimis salonger, Frimurarholmen i Örebro.
Miljökontoret har på nedan angivna skäl fått anledning utreda om
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen samt om
åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuellt.
Utredningen har inletts med anledning av vårt tillsynsbesök 2019-09-04 kl.
20.00. Vid besöket noterades att man i stora baren sålde flera flaskor starköl till
en och samma kund. Under 15 minuter observerades detta och cirka varannan
kund köpte två eller flera starköl åt gången.
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Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i 3 kap. 8 § samma lag.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i 3 kap. 8 § samma lag.

§ 106 Ändring av detaljplan för brunnen 3
Ärendenummer: Mn 117/2019
Handläggare: Ida Karlsson
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om
yttrande senast den 20 oktober 2019.
Gällande detaljplan 1880-P774 syftade till att möjliggöra handel, kontor och
bostäder och i bottenvåningen även handel och annan verksamhet.
Syftet med ändringen är att ändra våningsantalet på befintlig byggrätt samt
reglera exploateringens största omfattning.
Beslutsunderlag

Samrådshandlingar från Stadsbyggnad.
Tjänsteskrivelse 2019-09-24.
Bullerutredning 2016-12-05.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar enligt listade synpunkter i tjänsteskrivelse 2019-09-24.
Beslut

Miljönämnden beslutar enligt listade synpunkter i tjänsteskrivelse 2019-09-24.

§ 107 Information sanktionsavgifter livsmedel
Handläggare: Åsa Lundberg
Ärendebeskrivning

Åsa Lundberg, Miljö- och hälsoskyddsinspektör informerar nämnden om nya
sanktionsavgifter för livsmedel.
Beslutsunderlag

Power Point-presentation
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.

§ 108 Detaljplan för fastigheterna Varberga 5 och 11
Ärendenummer: Mn 133/2019
Handläggare: Jarmo Riihinen
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om
yttrande senast den 20 oktober 2019.
Syftet med detaljplanen är att ändra våningshöjden på två befintliga
flerbostadshus för att möjliggöra påbyggnad av en våning och samtidigt säkra
de befintliga flerbostadshusens kulturmiljövärde genom
varsamhetsbestämmelse.
Planområdet är redan bebyggt och de förändringar förslaget innebär bedöms
inte ge någon påverkan på miljön eller på människors hälsa.
Beslutsunderlag

Samrådshandlingar från Stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro 2019-09-10.
Tjänsteskrivelse 2019-10-01.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden har inga synpunkter på förslaget.
Nämndens behandling

Karin Pernefalk (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslut

Miljönämnden har inga synpunkter på förslaget.

§ 109 Skötselplaner för naturreservaten Öknaskogen,
Blänkabacken, Kränglan och Ånnaboda
Handläggare: Therese Aremyr
Ärendebeskrivning

Det flesta av våra kommunala naturreservat togs beslut om 2010. I
skötselplanerna för dessa står att de ska revideras efter 5 år. Naturvården på
Stadsbyggnad har gått igenom skötselplanerna för att se vilka som har behov
av att revideras och tagit fram förslag till nya planer för dessa.
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Beslut om antagande av skötselplanerna ska tas av naturreservatens
tillsynsmyndighet Miljönämnden.
Beslutsunderlag

Dokumentet ”Skötselplan Blänkabacken” daterat 2019-09-05
Dokumentet ”Skötselplan Kränglan” daterat 2019-06-03
Dokumentet ”Skötselplan Ånnaboda” daterat 2019-09-05
Dokumentet ”Skötselplan Öknaskogen” daterat 2019-06-03
Dokumentet ”remissutskick” daterad 2019-06-05
Tjänsteskrivelse 2019-09-06
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
- Förslag ny skötselplan för naturreservatet Blänkabacken antas.
- Förslag ny skötselplan för naturreservatet Kränglan antas.
- Förslag ny skötselplan för naturreservatet Ånnaboda antas.
- Förslag ny skötselplan för naturreservatet Öknaskogen antas.
Beslut

Förslag ny skötselplan för naturreservatet Blänkabacken antas.
Förslag ny skötselplan för naturreservatet Kränglan antas.
Förslag ny skötselplan för naturreservatet Ånnaboda antas.
Förslag ny skötselplan för naturreservatet Öknaskogen antas.

§ 110 Remiss av klimatanpassningsplan Örebro
Ärendenummer: Mn 103/2019
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

I oktober 2017 beslutade Kommunstyrelsen att ge kommundirektören i
uppdrag att redovisa en analys av hur kommunens verksamheter ska
klimatsäkras utifrån hotet om framtida klimatförändringar. Ett år senare fattade
kommunens hållbarhetschef beslut om ett uppdragsdirektiv för framtagande av
den klimatanpassningsplan som nu är ute på remiss.
Syftet med klimatanpassningsplanen är att förebygga och minska risken för de
störningar i kommunala och andra viktiga samhällstjänster som orsakas av
väderhändelser och ett förändrat klimat.
Miljönämnden ställer sig positiv till de åtgärder som i planen är riktade till
nämnden och föreslår samtidigt bland annat att planens mål och syfte
förtydligas.
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Beslutsunderlag

Klimatanpassningsplan Örebro kommun (remissversion), Ks 1153/2018
(2019-05-17).
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden godkänner remissvaret.
Remissvaret skickas senast den 24 oktober 2019 till kommun@orebro.se,
märkt med ”Ks 1153/2018”.
Nämndens behandling

Oppositionen begär att nämnden ajournerar sig i 3 minuter.
Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill saga
Miljökontorets förslag samt Berit Tedsjö-Winklers (L) förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Miljönämnden
beslutar enligt Miljökontorets förslag.
Yrkande

Berit Tedsjö-Winkler (L) yrkar ändring på remissvaret till förmån för eget
skriftligt förslag (se bilaga).
Beslut

Miljönämnden godkänner remissvaret.
Remissvaret skickas senast den 24 oktober 2019 till kommun@orebro.se,
märkt med ”Ks 1153/2018”.
Reservation

Berti Tedsjö-Winkler (L),Thomas Eckard (L), Karin Pernefalk (M), Tomas
Runnqvist (M), Mats Andersson (M) Leif-Åke Persson (SD) reserverar sig mot
beslutet.

§ 111 Remissvar – revidering av överenskommelse om
samverkan i Örebro
Ärendenummer: Mn 102/2019
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

En arbetsgrupp med representanter från civilsamhället och Örebro kommun
har på uppdrag av Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling och
Samverkansrådet i Örebro tagit fram ett förslag på en reviderad
överenskommelse om samverkan i kommunen. Förslaget har skickats på
remiss till såväl Miljökontoret som Miljönämnden. Överenskommelsen om
samverkan i kommunen har funnits sedan 2010. Syftet med
överenskommelsen är att stärka relationerna mellan civilsamhälle och kommun
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samt skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Revideringen är
ett sätt att säkerställa att överenskommelsen är fortsatt aktuell.
Miljönämnden ställer sig positiv till revideringen. Nämnden föreslår en
omformulering av en mening för att inkludera kommunala nämnder i
överenskommelsen.
Beslutsunderlag

Förslag till reviderad överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det
civila samhället och kommunen (2019-05-02)
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
Miljönämnden ställer sig bakom remissvaret.
Remissvaret skickas senast den 30 oktober 2019 till kommun@orebro.se,
märkt med ”Ks 1216/2018”.
Beslut

Miljönämnden ställer sig bakom remissvaret.
Remissvaret skickas senast den 30 oktober 2019 till kommun@orebro.se,
märkt med ”Ks 1216/2018”.

§ 112 Kontrollplan för Livsmedelskontrollen 2019
Ärendenummer: Mn 135/2019
Handläggare: Kristian Hellström
Ärendebeskrivning

För att uppfylla vissa krav i europeisk lagstiftning ska behöriga
kontrollmyndigheter, i detta fall Miljönämnden, anta en kontrollplan som
beskriver arbetet med den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan.
Beslutsunderlag

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2019.
Tjänsteskrivelse 2019-10-08.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden antar Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2019.
Beslut

Miljönämnden antar Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2019.
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§ 113 Ordförande och förvaltning informerar
Handläggare: Henrik Bengtsson Per Lilja
Ärendebeskrivning

Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om
följande punkter:
- Henrik Bengtsson informerar nämnden om Rockbar, A Bar & Bistro samt
Sinibad.
- Henrik Bengtsson informerar nämnden om NKI samt enkätresultat gällande
Citypassagen.
- Fråga från Mats Andersson (M) om delegationsbeslut M 2019-3865.
- Miljönämnden ger Miljökontoret i uppdrag att se över möjligheterna att skapa
en e-tjänst för brister vid alkoholservering.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

1. Informationen tas till protokollet.
2. Miljönämnden beslutar ge Miljökontoret i uppdrag att se över möjligheterna
att skapa en e-tjänst för brister vid alkoholservering.
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