Mn 177/2014

Protokoll

Miljönämnden
2015-12-08
Datum:
Klockan: 09:00 - 12:30
Plats:
Hörsalen, Eon
Närvarande ledamöter
Per Lilja (S)
Lilla Alkman (KD)
Tomas Runnquist (M)
Gunilla Neogard (S)
Arne Bergqvist (S)
Berit Hallén (S)
Gösta Eriksson (S)
Linda Linder (S)
Tore Mellberg (V)
Karin Pernefalk (M)
David Larsson (SD)
Sten Lang (MP)
Georg Barsom (L)
Tjänstgörande ersättare
Torbjörn Axelsson (C)
Berith Tedsjö-Winkler (L)

Tjänstgör för Marita Andersson (C)
Tjänstgör för Margareta Arvidsson (M)

Närvarande ersättare
Christer Karlsson (S)
Nadde Kaniki (KD)
Mats Nilsson (V)
Helena Ståhl (SD)
Melissa Mia (MP)
Elisabeth Hammar (S)
Övriga
Henrik Bengtsson Förvaltningschef
Jessica Nordkvist Nämndsekreterare
Johanna Elfving Enhetschef Miljöskydd
Kristian Hellström Enhetschef
Anders Ringqvist Enhetschef Hälsoskydd
Ingela Klingvall Administrativ samordnare
Mona Hass Ekonom
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Maria Gren planerare
Maja Englund Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Emma Handy Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Paulina Piotrowska Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Marlene Rünell Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Johan Eliasson Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jenny Söderholm Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Paragraf 127-144

Jessica Nordkvist, sekreterare
Justerat den 2015-12-14

Per Lilja, ordförande

Karin Pernefalk, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2015-12-15.

§ 127 Kallelse m.m.
Ärendebeskrivning
Ordförande förklarar dagens sammanträde med Miljönämnden öppnat.
Därefter förrättar nämndsekreteraren upprop för att klargöra vilka som
tjänstgör under dagens sammanträde. Nämnden förklaras därefter vara
beslutsför.
Ordförande ger nämnden möjligheten att anmäla övriga ärenden/frågor till
dagordningen och ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden.
Förslag till beslut
Föreliggande dagordning godkänns.
Beslut
Föreliggande dagordning godkänns.
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§ 128 Val av protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Dagens protokoll ska justeras av ordförande och av en utsedd justerare.
Förslag till beslut
1. Till justerare av dagens protokoll utses Karin Pernefalk (M) med David
Larsson (SD) som ersättare.
2. Justeringen äger rum måndagen den 14 december kl. 11.00 på
Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan
8A.
3. § 138 avses justeras omedelbart.
Beslut
1. Till justerare av dagens protokoll utses Karin Pernefalk (M) med David
Larsson (SD) som ersättare.
2. Justeringen äger rum måndagen den 14 december kl. 11.00 på
Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan
8A.
3. § 138 avses justeras omedelbart.

§ 129 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning inför dagens sammanträde ägde rum måndagen
den 23 november kl. 13:00 - 15:00
Förslag till beslut
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.
Beslut
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.

§ 130 Redovisning av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 128/2015
Ärendebeskrivning
Beslut som fattats med stöd av Miljönämndens delegationsordning anmäls
till nämnden.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut W3D3 2015-10-27 - 2015-11-17
Delegationsbeslut Ecos 2015-10-17 - 2015-11-13
Delegationsbeslut Tekniska förvaltningen, oktober månad 2015
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Attestanter november 2015
Förslag till beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen
Beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen

§ 131 Information livsmedelskontrollen - matförgiftningar
Handläggare: Kristian Hellström, Paulina Piotrowska
Ärendebeskrivning
Kristian Hellström, enhetschef livsmedelsenheten, och Paulina Piotrowska,
Miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar om matförgiftningar.
Miljökontoret har hittills i år handlagt två större matförgiftningsärenden.
Båda fallen har figurerat i media och haft konsekvenser för både
medborgare och företagare. Ärendena har varit komplexa och drivits
tillsammans med smittskyddsenheten på USÖ.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 132 Tillsynsrapport 2015 Intern kontroll
Ärendenummer: Mn 107/2015
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning
I december 2014 (2014-12-09 Mn § 148) beslutade Miljönämnden vilka
tillsynsområden som skulle granskas inom ramen för uppföljning av intern
kontroll under 2015. De fyra frågor som har granskats är om debiterbara
ärenden med fast taxa faktiskt har debiterats, hur lång tid det tar innan en
tillsvidareanställd som har sagt upp sig har blivit ersatt, var
originalhandlingar i pågående ärenden förvaras samt ordningen i avslutade
ärenden.
Uppföljningen har gjorts genom sökningar och kontroller i ärendesystemen
Ecos och Personec. Dessutom har handlingar gåtts igenom och eftersökts i
arkivet och på kontoret i övrigt och muntliga och skriftliga beskrivningar
har lämnats av rekryterande chefer.
De brister som har framkommit är av lindrigt slag, men är ändå viktiga att
åtgärda för att förbättra och effektivisera verksamheten. Ett antal
åtgärdsförslag har tagits fram. Förslagen är att se över annonsunderlag och
hur annonser sprids, att förstärka den löpande interna kontrollen och att
fortsätta arbetet med att förankra arbetssätt och rutiner bland medarbetarna.
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Den samlade bedömningen är att nämnden har en medelhög grad av intern
kontroll. Inom nämndens ansvarsområden finns kontrollmoment för att
garantera en lagenlig ärendehandläggning och nämnden eftersträvar ett
klimat som välkomnar idéer. Samtidigt pågår ett löpande förbättringsarbete
för att upprätthålla och förstärka verksamhetens kvalitet och effektivitet.
Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2015 - Uppföljning av intern kontroll (Mn 107/2015)
Förslag till beslut
"Tillsynsrapport 2015 - Uppföljning av intern kontroll" godkänns och
överlämnas till Kommunstyrelsen.
Beslut
"Tillsynsrapport 2015 - Uppföljning av intern kontroll" godkänns och
överlämnas till Kommunstyrelsen.

§ 133 Tillsynsplan 2016 Intern kontroll
Ärendenummer: Mn 117/2015
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning
Miljönämnden är skyldig att bedriva sin verksamhet enligt mål och
riktlinjer bestämda av fullmäktige och enligt de föreskrifter som berör
verksamheten. Nämnden ska även enligt kommunallagen säkerställa att
den interna kontrollen är tillräcklig. Inför nästkommande år ska nämnden
därför fatta beslut om en plan för uppföljning av intern kontroll senast i
december.
Förvaltningen har genom en riskanalys tagit fram förslag på tillsynsobjekt
inom områdena verksamhet, ekonomi och personal. Inom
verksamhetsområdet föreslås kontrollen handla om att se efter om de beslut
som fattas av Miljönämnden via delegation till handläggare, innehåller
hänvisningar till rätt lagparagrafer. Detta för att säkerställa att besluten är
legitima. Inom ekonomiområdet föreslås en kontroll handla om se efter om
handläggarna faktiskt debiterar den tid som de arbetar med ett ärende och
en annan kontroll handla om att se efter om fakturorna når motparten.
Detta bland annat för att leva upp till likabehandlingsprincipen och kraven
på avgiftsfinansieringsgrad. Inom personalområdet föreslås kontrollen
handla om att se efter om personalen tar ut den semester som de enligt lag
ska ta ut, för att undvika utarbetade medarbetare. Inom samtliga områden
finns rutiner och kontroller idag, som utifrån denna plan kan följas upp.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2016 - Plan för uppföljning av intern kontroll (Mn 117/2015)
Förslag till beslut
1. Miljönämnden ger Miljökontoret i uppdrag att under 2016, inom ramen
för uppföljning av intern kontroll, kontrollera att
- Det hänvisas till rätt lagparagrafer i delegationsbeslut.
- Handläggare värderar och debiterar sin tid korrekt och enhetligt.
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- Tillsynsärenden som ska debiteras per timme de facto debiteras.
- Personalen tar ut den semester de enligt lag måste ta ut.
2. Tillsynsplan 2016 - Plan för uppföljning av intern kontroll godkänns och
skickas vidare till Kommunstyrelsen.
Beslut
1. Miljönämnden ger Miljökontoret i uppdrag att under 2016, inom ramen
för uppföljning av intern kontroll, kontrollera att
- Det hänvisas till rätt lagparagrafer i delegationsbeslut.
- Handläggare värderar och debiterar sin tid korrekt och enhetligt.
- Tillsynsärenden som ska debiteras per timme de facto debiteras.
- Personalen tar ut den semester de enligt lag måste ta ut.
2. Tillsynsplan 2016 - Plan för uppföljning av intern kontroll godkänns och
skickas vidare till Kommunstyrelsen.

§ 134 Verksamhetsplan med budget 2016
Ärendenummer: Mn 120/2015
Handläggare: Maria Gren, Mona Hass och Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning
Miljönämndens verksamhetsplan med budget 2016 visar hur nämnden
planerar att bedriva sin verksamhet för att medverka till att nå kommunens
mål och visionen att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad.
Miljönämnden har i uppdrag att utföra prövning och tillsyn inom miljöoch hälsoskyddsområdet och prövning och kontroll inom
livsmedelsområdet. Därigenom verkar nämnden för hållbar tillväxt i
Örebro kommun. Samtidigt utför nämnden arbete som syftar till att minska
segregation och barnfattigdom, öka sysselsättning och förbättra människors
hälsa. Därmed verkar nämnden även för att stärka människors egenmakt
och tillgodose barns och ungas behov.
Örebro kommun och Miljönämnden ska vara en attraktiv arbetsplats, fri
från alla sorters diskriminering. Medarbetarna utgör en viktig resurs och är
de som oftast kommer i kontakt med nämndens målgrupper. Servicen till
och en välfungerande dialog med målgrupperna är avgörande för att
nämnden ska lyckas med sina uppdrag och åtaganden. Nämnden strävar
ständigt efter att förbättra sin verksamhet genom att tillvarata och stärka
medarbetarnas kompetens, trygghet och engagemang samt utveckla
metoder och verktyg som förenklar för medarbetarna att utföra sina
uppdrag. Detta leder även till ökad service till målgrupperna, vilket skapar
en enklare vardag för dem och för Örebros invånare.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2016, 2015-12-03, (Mn 120/2015)
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Förslag till beslut
1. Verksamhetsplan med budget 2016 för Miljönämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2016 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
Nämndens behandling
Tomas Runnqvist (M) och Karin Pernefalk avser att inte delta i beslutet,
men lämnar ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.
David Larsson (SD) avser att inte delta i beslutet.
Yrkande
Sten Lang (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budget för Miljönämnden
2016.
Tore Mellberg (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetskrivelse för
Samhällsbyggnad 2016.
Georg Barsom (L) yrkar bifall till Liberalernas programplan med budget
för Samhällsbyggnad 2016.
Proposition
Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill
säga förvaltningens förslag till verksamhetsplan med budget 2016, Sten
Langs (MP) förslag till verksamhetsplan med budget 2016, Tore
Mellbergs (V) förslag till verksamhetsplan med budget 2016 och Georg
Barsoms (L) förslag till verksamhetsplan med budget 2016.
Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att Miljönämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2016.
Beslut
1. Verksamhetsplan med budget 2016 för Miljönämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2016 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.

Tomas Runnqvist (M), Karin Pernefalk (M) och David Larsson (SD) deltar
inte i beslutet.
Reservation
Sten Lang (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Tore Mellberg (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Georg Barsom (L) och Berit Tedsjö-Winkler (L) reserverar sig till förmån
för eget förslag.
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§ 135 Föreläggande förenat med vite, Restaurang China
Viking AB (Sweet Chili), Örebro kommun
Handläggare: Johan Eliasson
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2015-3309
Miljökontoret har tagit emot klagomål från närboende på bullerstörning
kvällstid från Sweet Chilis verksamhet. Vid en indikerande mätning i
klagandes sovrum, kontor och vardagsrum överskreds
Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus. Den 4 september
2015 tog Restaurang China Viking AB, organisationsnummer: 5565685418, (Sweet Chili), emot beslut om föreläggande ifrån Miljönämnden att
vidta åtgärder gällande bullerstörning från restaurangverksamheten.
Beslutet överklagades inte. I beslutet åläggs Restaurang China Viking AB
för att senast den 11 oktober 2015 låta sakkunnig genomföra en
ljudutredning samt redovisa resultatet från utredningen och inkomma med
ett skriftligt åtgärdsprogram. Resultat från ljudutredning och
åtgärdsprogram har inte inkommit till Miljökontoret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Miljönämnden, 2015-10-29, Förslag till beslut om
föreläggande att vid vite vidta åtgärder gällande bullerstörning från
Restaurang Sweet Chili, Ölstånkan 6 i Örebro kommun, (Ecos 2015-3309)
Förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta att vid vite om XXX kr förelägga
Restaurang China Viking AB, organisationsnummer: 556568-5418, (Sweet
Chili), Klostergatan 11, 703 61 ÖREBRO, om följande:
1. Senast den 8 januari 2016 låta sakkunnig genomföra ljudutredning som
visar vilka ljudnivåer som kan spelas i restaurangverksamheten, utan att
ljudnivåerna från verksamheten överstiger Folkhälsomyndighetens
riktvärden för buller inomhus i XXX lägenhet på adressen XXX. Dessa
riktvärden kan hittas i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller
inomhus (FoHMFS 2014:13).
2. Skriftligen redovisa resultatet från ljudutredningen till Miljökontoret
senast den 8 januari 2016. I redovisningen ska det tydligt framgå var
mätningar gjorts samt vilka nivåer som uppmätts i verksamheten när
riktvärdena inte överstigs i lägenheten på adressen XXX.
3. Senast den 8 januari 2016 skriftligen redovisa vilka åtgärder som ska
vidtas för att sänka bullernivåerna i angränsande lägenheter, och datum när
dessa åtgärder ska vara utförda.
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Yrkande
Tore Mellberg (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag, men att tiden för
när samtliga åtgärder ska ha vidtagits ska ändras till 1 februari 2016.
Beslut
Miljönämnden beslutar enligt Tore Mellbergs (V) ändringsyrkande.
Miljönämnde beslutar att vid vite om XXX kr förelägga Restaurang China
Viking AB, organisationsnummer: 556568-5418, (Sweet Chili),
Klostergatan 11, 703 61 ÖREBRO, om följande:
1. Senast den 1 februari 2016 låta sakkunnig genomföra ljudutredning som
visar vilka ljudnivåer som kan spelas i restaurangverksamheten, utan att
ljudnivåerna från verksamheten överstiger Folkhälsomyndighetens
riktvärden för buller inomhus i XXX lägenhet på adressen XXX. Dessa
riktvärden kan hittas i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller
inomhus (FoHMFS 2014:13).
2. Skriftligen redovisa resultatet från ljudutredningen till Miljökontoret
senast den 1 februari 2016. I redovisningen ska det tydligt framgå var
mätningar gjorts samt vilka nivåer som uppmätts i verksamheten när
riktvärdena inte överstigs i lägenheten på adressen XXX.
3. Senast den 1 februari 2016 skriftligen redovisa vilka åtgärder som ska
vidtas för att sänka bullernivåerna i angränsande lägenheter, och datum när
dessa åtgärder ska vara utförda.

§ 136 Projekt Avfall 2015 - Fordonsrelaterade
verksamheter
Handläggare: Marlene Rünell
Ärendebeskrivning
Marlene Rünell, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, närvarar för att besvara
frågor rörande rapporten från Projekt Avfall 2015.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 137 Föreläggande förenat vid vite, XXX bilverkstad, XXX,
Örebro kommun
Handläggare: Marlene Rünell
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Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2015-2678
Ärendet utgår.

§ 138 Yttrande gällande tillståndsansökan, Region Örebro
län, Regionsjukhuset 1, Örebro kommun
Handläggare: Marlene Rünell
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2014-4790
Miljönämnden har den 22 oktober 2015 getts möjlighet att inkomma med
yttrande gällande ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. Miljöbalken för
bortledande av ytvatten samt utsläpp av spolvatten, retentat och kylvatten
till Svartån i Örebro kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Miljönämnden 2015-11-19, (Ecos 2014-4790)
Ansökan, 2015-07-01, (Ecos 2014-4790)
Beslut om vattenuttag, 2015-06-02, (Ecos 2014-4790)
Miljökonsekvensbeskrivning, 2015-06-24, (Ecos 2014-4790)
Teknisk beskrivning, 2015-06-23, (Ecos 2014-4790)
Översiktskarta, (Ecos 2014-4790)
Förslag till beslut
1. Miljönämnden föreslås lämna föreslaget yttrande i Tjänsteskrivelse till
Miljönämnden 2015-11-19, (Ecos 2014-4790)
2. Ärendet justeras omedelbart.
Beslut
1. Miljönämnden lämnar föreslaget yttrande i Tjänsteskrivelse till
Miljönämnden 2015-11-19, (Ecos 2014-4790)
2. Ärendet justeras omedelbart.

§ 139 Information om nationellt arbete med enskilda
avlopp, avloppsguidens användarförening
Handläggare: Maja Englund
Ärendebeskrivning
Maja Englund, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar Miljönämnden
om Örebro kommuns roll i avloppsguidens användarförening.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
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Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 140 Utdömande av vite, XXX, samt information om vite
Handläggare: Maja Englund
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2009-1083
2009- Miljökontoret inventerar enskilda avlopp runt sjön Tyssligen.
Fastigheten XXX får ett förbud på avlopp för personalutrymme samt
bostadshus med adresserna XXX, XXX och XXX.
2011- Miljönämnden beslutar om förbud vid vite. Förbudet är uppdelat i 3
punkter på XXX kr vardera då två av adresserna delar avloppsanläggning.
Den totala summan blir därmed XXX kr.
2012. Miljökontoret gör en inspektion på plats och konstaterar att utsläpp
av orenat avloppsvatten fortskrider. Miljönämnden ansöker om utdömande
av vite. Miljönämnden fattar även beslut om löpande vite för varje 3
månaders period som utsläpp av orenat avloppsvatten pågår. För varje 3
månaders period beslutas om en summa på XXX kr per punkt vilket ger en
total summa av XXX kr per period. Beslutet gäller till dess att
avloppsanläggningarna är åtgärdade.
2013 - Ansökan om utdömande av vite överklagas men den ansökta
summan på XXX kr döms ut av Nacka Tingsrätt. Miljönämnden ansöker
om två 3 månaders perioder.
2014 - Nacka tingsrätt beslutar om utdömande av vite för båda de ansökta
perioderna, totalt XXX kr. Miljökontoret gör en oanmäld inspektion på
fastigheten i februari där man träffar fastighetsägaren XXX. Enligt XXX är
nya avloppsanläggningar på gång men inga åtgärder har gjorts.
2015 - Ingen ansökan om enskilt avlopp har inkommit för fastigheten.
Miljökontoret kontaktar fastighetsägaren på telefon som meddelar att
förhandlingar med entreprenör pågår men inga åtgärder är gjorda.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-17 (Ecos 2009-1083)
Beslut om förbud vid löpande vite att släppa ut avloppsvatten, fastigheten
XXX, Örebro kommun, Utdrag ur Miljönämndens protokoll 2012-11-13
§35.
Förslag till beslut
Miljökontoret föreslår att nämnden beslutar om ansökan av utdömande av
vite för tre perioder bakåt. Ansökan om utdömande av vite kommer då att
omfatta perioderna: 28 december 2014 - 28 mars 2015 XXX kr, 28 mars
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2015 - 28 juni 2015 XXX kr, 28 juni 2015 - 28 september 2015 XXX kr.
Nämnden har dock möjlighet att besluta om färre eller fler perioder.
Beslut
Miljönämnden beslutar om ansökan av utdömande av vite för tre perioder
bakåt. Ansökan om utdömande av vite kommer då att omfatta perioderna:
28 december 2014 - 28 mars 2015 XXX kr, 28 mars 2015 - 28 juni 2015
XXX kr, 28 juni 2015 - 28 september 2015 XXX kr.

§ 141 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på XXX i Örebro kommun
Handläggare: Maja Englund
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2010-71
Vid en avloppsinventering våren och sommaren 2010 konstaterades brister
i avloppsanläggningen på fastigheten XXX. Nuvarande avloppsanläggning
uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen. Anläggningen måste
därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut.
Trots Miljönämndens tidigare beslut om förbud har ännu inga åtgärder
vidtagits för att förbättra anläggningen.
Då Miljökontoret konstaterar att förbudet inte efterlevs föreslås
Miljönämnden besluta om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten.
Beslutet har kommunicerats med fastighetsägaren som inte har framfört
några synpunkter.
Beslutsunderlag
Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen på
XXX i Örebro kommun. 2015-11-17 (Ecos 2010-71)
Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om XXX kr, XXX, pers.nr.
XXX, med adress XXX ÖREBRO, att från och med den 30 september
2016 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten XXX i Örebro kommun.
Beslut
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om XXX kr, XXX, pers.nr.
XXX, med adress XXX ÖREBRO, att från och med den 30 september
2016 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten XXX i Örebro kommun.

§ 142 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på XXX i Örebro kommun
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Handläggare: Maja Englund
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2015-4206
Vid en avloppsinventering 1997 konstaterades brister i
avloppsanläggningen på fastigheten XXX. Den 13 oktober 2009 beslutade
Miljönämnden om förbud av utsläpp av orenat vatten senast den 30
september 2010. Nuvarande avloppsanläggning uppfyller inte de krav som
ställs i lagstiftningen. Anläggningen måste därför åtgärdas för att man i
fortsättningen skall få släppa ut avloppsvatten. Trots tidigare beslut om
förbud har ännu inga åtgärder vidtagits.
Då Miljökontoret konstaterar att förbudet inte efterlevs föreslås
Miljönämnden besluta om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten.
Beslutet har kommunicerats med fastighetsägarna som inte har framfört
några synpunkter.
Beslutsunderlag
Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen på
XXX i Örebro kommun. 2015-11-17 (Ecos 2015-4206)
Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om XXX kr, XXX, pers.nr.
XXX, samt vid vite om XXX kr, XXX, pers.nr. XXX, båda med adress
XXX ÖREBRO, att från och med den 8 december 2016 släppa ut
spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten XXX i Örebro kommun.
Beslut
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om XXX kr, XXX, pers.nr.
XXX, samt vid vite om XXX kr, XXX pers.nr. XXX, båda med adress
XXX ÖREBRO, att från och med den 8 december 2016 släppa ut
spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten XXX i Örebro kommun.

§ 143 Ordförande och förvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
Miljönämnden informeras om ersättning för förlorad inkomst 2015.
Anders Ringqvist, Enhetschef för Hälsoskyddsenheten, informerar om
förskolan Kameleonten på Sidensvansen 3, Dnr 2013-4994. Historiken
kring detaljplan för området, drivmedelsstationen och förskolan
presenteras. Aktuell lagstiftning i ärendet, riskerna kopplat till förskolans
lokalisering, konsultrapporter och verksamhetsutövarens svar på rapporten
ingår också i presentationen. En skrivelse om förbud för förskolans
verksamhet är förberedd från förvaltningen. Miljönämndens ordförande har
gett förvaltningschefen i uppdrag att ta kontakt med verksamhetsutövaren
för att förhöra sig om ytterligare åtgärder kan komma att vidtas för att
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minimera olägenheterna innan Miljönämnden fattar beslut i ärendet.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 144 Övriga ärenden/frågor
Ärendebeskrivning
Berit Tedsjö-Winkler (L) ställer en fråga om läkemedelsrester.
Miljökontoret tar med sig frågan och besvarar den vid ett senare tillfälle.
Gunilla Neogard (S) ställer en fråga om Truckstop är ett ärende hos
Miljökontoret. Miljökontoret tar med sig frågan och besvarar den vid ett
senare tillfälle.

14

