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Mattias Wahll

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

____________________________
Johan Utter, sekreterare
Justerat den 18 februari 2015. (§ 20 omedelbart justerad den 10 februari)

____________________________
Per Lilja (S), ordförande

____________________________
Tore Mellberg (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2015-02-19.

§ 11 Kallelse m.m.
Ärendebeskrivning
Ordförande förklarar dagens sammanträde med Miljönämnden öppnat.
Därefter förrättar nämndadministratören 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.
Nämndens behandling
En övrig fråga väcks av Gunilla Neogard (S) gällande fotbollsplanen i
Latorp. Frågan behandlas under § 22.
Två praktikanter vid Miljökontoret önskar delta vid dagens sammanträde.
Då Miljönämndens sammanträden inte är öppna för allmänheten krävs
nämndens godkännande för detta.
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Beslut
Miljönämnden beslutar:
1. Föreliggande dagordning godkänns.
2. Praktikanterna Moa Hammar och Sofie Sundell tillåts att delta vid dagens
sammanträde med Miljönämnden.

§ 12 Val av protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Dagens protokoll ska justeras av ordförande och av en utsedd justerare.
Förslag till beslut
Till justerare av dagens protokoll utses Tore Mellberg (V) med Karin
Pernefalk (M) som ersättare.
Justeringen äger rum onsdagen den 18 februari kl. 08:30 på
Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan
8A.
Paragraf § 20 i dagens protokoll avses justeras omedelbart.
Nämndens behandling
Då föreslagen ersättare inte finns på plats föreslås istället Berith TedsjöWinkler (FP) som ersättare för ordinarie justerare.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Till justerare av dagens protokoll utses Tore Mellberg (V) med Berith
Tedsjö-Winkler (FP) som ersättare.
Justeringen äger rum onsdagen den 18 februari kl. 08:30 på
Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan
8A.
Paragraf § 20 i dagens protokoll avses justeras omedelbart.

§ 13 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning inför dagens sammanträde ägde rum fredagen den 30
januari 2015 kl. 09:00-10:00.
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Förslag till beslut
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.

§ 14 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 16/2015
Ärendebeskrivning
Beslut som fattats med stöd av Miljönämndens delegationsordning anmäls
till nämnden. Anmälan omfattar delegationsbeslut ur Ecos 2015-01-01 2015-01-20, ur W3D3 2014-12-16 - 2015-01-20 samt tekniska
förvaltningens beslut fattade på delegation från Miljönämnden under januari
månad.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut Ecos
Delegationsbeslut W3D3
Delegationsbeslut Tekniska förvaltningen
Förslag till beslut
Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.
Nämndens behandling
Thomas Nyström (MP) ställer en fråga om redovisningen av
delegationsbeslut.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.

§ 15 Presentation av examensarbete om PFOS
Handläggare: Jaqueline Rydberg
Ärendebeskrivning
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jaqueline Rydberg informerar om sitt
examensarbete om förekomst av PFOS (perfluoroktansulfonat) i Örebro
kommun. PFOS är ett ämne som inte bryts ned i naturen och det är kroniskt
giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.
Ämnet är sedan 2008 förbjudet inom EU, men har tidigare förekommit i
många olika produkter bl.a. i släckskum och vid ytbehandlingar.
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Undersökningen initierades med anledning av att förhöjda värden av PFOS
upptäckts i påkörda uttrar i Örebro län. Vattenprover har därför tagits
nedströms från SAKAB och Örebro flygplats, vilka identifierats som
potentiella riskområden för PFOS. Mätningarna visar på starkt förhöjda
värden av PFOS vid dessa mätpunkter. Dessa upptäckter bör undersökas
vidare t.ex. genom att ta referensprover uppströms samt kontrollera
grundvatten och fisk i det aktuella området.
Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.

§ 16 Yttrande över remiss - Näringslivsprogram för Örebro
kommun
Ärendenummer: Mn 197/2014
Handläggare: Roger Strindberg
Ärendebeskrivning
Ett förslag till nytt näringslivsprogram för Örebro kommun har arbetats
fram och Miljönämnden har lämnats möjligheten att yttra sig över förslaget.
Miljökontoret har i en tidigare remissrunda, på tjänstemannanivå hösten
2014, lämnat synpunkter som sammanställt av Förvaltningskontor
samhällsbyggnad.
Det övergripande målet med kommunens näringslivsarbete föreslås vara att
bidra till en stärkt konkurrenskraft och skapa goda förutsättningar för
etablering av fler företag för att skapa arbetstillfällen till en växande
befolkning.
Målet ska årligen följas upp gentemot två övergripande indikatorer som
mäter hur näringslivets konkurrenskraft utvecklas:



Lönesummautveckling
Sysselsättningsutveckling

Utifrån det övergripande målet identifieras i programmet fem fokusområden
som särskilt viktiga.






Örebro kommun som regional motor
Näringslivets kompetensförsörjning
Service och myndighetsutövande
Innovativa miljöer och entreprenörskap
Infrastruktur och kommunikation
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Beslutsunderlag
Remiss från Kommunstyrelsen
Förslag till näringslivsprogram
Förvaltningskontorets yttrande över tjänstemannaremiss
Miljökontorets förslag till yttrande 2015-01-21
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden ställer sig positiv till näringslivsprogrammet, men vill lämna
följande synpunkter:
Som nämnts ovan anges fem fokusområden i remissförslaget. Ett område
som inte nämns är miljöfrågorna. Örebro kommun har en tydlig och uttalad
miljöstrategi och där borde miljöfrågorna utgöra ett prioriterat område. T.ex.
vid etablering av företag med miljösmart verksamhet/tillverkning så bör
detta vara viktigt för kommunen att knyta an. Även vid lokaliseringen så bör
miljöfrågorna utgöra en lika viktig del som att tillgången på mark
säkerställs.
Under stycket "Nuläget för näringslivet i Örebro kommun" nämns olika
aktörer på arbetsmarknaden. Här saknas Region Örebro/USÖ som är en
betydande faktor i sammanhanget, inte minst med tanke på regionens nära
samarbete med Universitetet.
Miljönämnden delar också de synpunkter som har lämnats i en samordnad
tidigare tjänstemannaremiss från Förvaltningskontor samhällsbyggnad
(Kultur- fritidsförvaltningen, Miljökontoret och Tekniska förvaltningen).
Yrkande
Thomas Nyström (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag men med
följande ändringar i yttrandet:


En definition av vad som avses med tillväxt behövs. Tillväxt kan
betyda olika saker och det är i texten i Näringslivsprogrammet inte
tydligt vad som avses. En tabell med begrepp, åtminstone begreppet
tillväxt, och deras definitioner läggs in i början av
näringslivsprogrammet.



Miljö- och klimatfrågorna lyfts till att utgöra ett eget fokusområde i
Näringslivsprogrammet tillsammans med de fem övriga. Örebro
kommun har en tydlig och uttalad miljöstrategi och området borde
utgöra ett prioriterat område i programmet.

Arne Bergqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på
Thomas Nyströms (MP) ändringsyrkande.
Lilla Alkman (KD), Per Lilja (S) och Georg Barsom (FP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
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Proposition
Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, nämligen
förvaltningens förslag utan ändringar och förvaltningens förslag med
ändringar enligt Thomas Nyströms (MP) yrkande.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att Miljönämnden
har beslutat att bifalla förvaltningens förslag utan ändringar.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Miljönämnden ställer sig positiv till näringslivsprogrammet, men vill lämna
följande synpunkter:
Som nämnts ovan anges fem fokusområden i remissförslaget. Ett område
som inte nämns är miljöfrågorna. Örebro kommun har en tydlig och uttalad
miljöstrategi och där borde miljöfrågorna utgöra ett prioriterat område. T.ex.
vid etablering av företag med miljösmart verksamhet/tillverkning så bör
detta vara viktigt för kommunen att knyta an. Även vid lokaliseringen så bör
miljöfrågorna utgöra en lika viktig del som att tillgången på mark
säkerställs.
Under stycket "Nuläget för näringslivet i Örebro kommun" nämns olika
aktörer på arbetsmarknaden. Här saknas Region Örebro/USÖ som är en
betydande faktor i sammanhanget, inte minst med tanke på regionens nära
samarbete med Universitetet.
Miljönämnden delar också de synpunkter som har lämnats i en samordnad
tidigare tjänstemannaremiss från Förvaltningskontor samhällsbyggnad
(Kultur- fritidsförvaltningen, Miljökontoret och Tekniska förvaltningen).

§ 17 Årsberättelse Miljönämnden 2014
Ärendenummer: Mn 3/2015
Handläggare: Anna Billgren, Ingela Klingvall, Mona Hass
Ärendebeskrivning
Miljökontoret har under 2014 i stort sett genomfört tillsynen och kontrollen
i enlighet med tillsynsplaneringen. Miljökontoret har alltså genomfört
myndighetsuppdraget och har också bidragit till de strategiska områdena i
ÖSB.
Miljönämnden har gjort ett överskott i förhållande till budgeten med ca 2
mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader eftersom det vid
vakanser har uppstått luckor när en person slutat sin anställning och innan
nästa har börjat.
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Beslutsunderlag
Miljönämndens årsberättelse 2014, 2015-02-10
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden
1. Miljönämnden fastställer årsberättelsen för 2014.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Miljönämnden begär att 410 tkr (motsvarande 20 % av överskottet)
överförs till 2015.
4. Miljönämnden begär att 240 tkr motsvarande överskjutande
investeringsanslag överförs till 2015.
Nämndens behandling
Ronnie Palmén (M) meddelar att moderaternas och folkpartiets ledamöter ej
avser delta i beslutet, med hänvisning till eget budgetförslag år 2014.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
1. Miljönämnden fastställer årsberättelsen för 2014.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Miljönämnden begär att 410 tkr (motsvarande 20 % av överskottet)
överförs till 2015.
4. Miljönämnden begär att 240 tkr motsvarande överskjutande
investeringsanslag överförs till 2015.
Ronnie Palmén (M), Margareta Arvidsson (M), Georg Barsom (FP) och
Berith Tedsjö-Winkler (FP) deltar ej i beslutet.

§ 18 Information om klagomål gällande vindkraftverk på
fastigheten XXXX (dnr 2014-2778)
Handläggare: Emma Handy
Ärendebeskrivning
Den 13 oktober 2010 godtog Miljönämnden en anmälan om vindkraftverk
på fastigheten XXXX. Samtidigt förelades verksamhetsutövaren att vidta
försiktighetsåtgärder. En av dessa försiktighetsåtgärder är att en
skuggdetektor skulle installeras och ska användas så att den faktiska
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skuggtiden utomhus vid närliggande bostäder inte överskrider 8 timmar per
kalenderår. Vid tidigare år har vindkraftverket stängts av mellan kl. 5:20 och
6:20 under perioden 7 maj till och med 6 augusti för att kunna klara av
försiktighetsmåtten.
Den 28 maj 2014 skickade Miljökontoret ett meddelande till
verksamhetsutövaren om inkommet klagomål som gällde detta.
Verksamhetsutövaren ombads att undersöka situationen och utreda vilka
åtgärder som kan behöva vidtas. Miljökontoret har vid oanmälda
inspektioner den 3 och 23 juni 2014 konstaterat att vindkraftverket inte
stängts av och då gett skuggbildning på fasad på närliggande bostäder. Det
har konstaterats att den skuggdetektor som automatiskt ska reglera detta är
trasig. Reservdelar är beställda, men leverans dröjer då leverantören endast
finns utomlands.
Miljökontoret kommer att driva ärendet vidare för att se till att
verksamhetsutövaren följer villkoren i tillståndet.
Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.

§ 19 Yttrande över förslag till detaljplan för kvarteren
Kardborren och Näckrosen (Hagastrand)
Ärendenummer: Mn 200/2014
Handläggare: Markus Behr
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad har översänt förslag till detaljplan för kvarteren Kardborren
och Näckrosen (Hagastrand) till Miljönämnden för samråd.
Planens syfte är att anpassa byggrätterna till de två kulturhistoriskt
värdefulla bostadskvarteren.
Beslutsunderlag
Samrådshandling 2014-12-09
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-01-26
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att nedanstående synpunkter
beaktas.
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Synpunkter
I den nya detaljplanen krävs marklov för fällning av träd med större
stamomfång än 0,6 m, mätt 1,5 meter över mark, på fastigheten Näckrosen
10. Denna bestämmelse bör även gälla på fastigheterna Kardborren 2 och
Kardborren 6.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att nedanstående synpunkter
beaktas.
Synpunkter
I den nya detaljplanen krävs marklov för fällning av träd med större
stamomfång än 0,6 m, mätt 1,5 meter över mark, på fastigheten Näckrosen
10. Denna bestämmelse bör även gälla på fastigheterna Kardborren 2 och
Kardborren 6.

§ 20 Yttrande över ansökan om ändring av villkor för
Swedish Biogas Internationell Örebro AB (dnr 2014-5193)
Handläggare: Marlene Rünell
Ärendebeskrivning
Swedish Biogas International Örebro AB (nedan kallat bolaget) ansökte den
11 januari 2008 om tillstånd till uppförande och drift av biogasanläggning
på Attersta 7:10 i Örebro kommun. Tillstånd förenat med 13 villkor gavs av
Länsstyrelsen den 26 juni 2008. Transporter med tunga fordon reglerades i
villkor 3. Enligt villkoret begränsades transporter med tunga fordon till
helgfri måndag till fredag mellan kl. 07.00-18.00. Undantagsvis fick även
transporter ske under andra tider efter godkännande av tillsynsmyndigheten.
Ansökan om dispens för utökade transporttider har sedan dess inkommit och
beviljats vid flera tillfällen. Den senaste ansökan inkom från bolaget den 10
oktober 2014. Bolaget ville då få möjlighet att ta emot material på tider
utanför tillståndet. Detta skulle medföra en transport lördag eller söndag
innan kl. 07.00 och en transport måndag till fredag mellan 23.00-04.00.
Dispens gavs den 17 oktober 2014 för en period om tre månader.
Miljökontoret meddelades sedan att bolaget ämnade ansöka om ändring av
villkoret hos Länsstyrelsen. Den 10 december 2014 meddelade bolaget att
en ansökan lämnats till Länsstyrelsen och att bolaget önskade söka dispens
för den tiden som ansökan handläggs av Länsstyrelsen.
Tillsynsmyndigheten medgav dispens till och med den 19 april 2015.
Anledningen till ansökan om villkorsändring uppgavs vara att öka
möjligheten för returtransport för åkaren. Antalet transporter uppges inte
komma att öka, utan det är endast den godkända tiden för leverans som
kommer utökas.
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Miljökontoret föreslår att ansökan lämnas utan erinran. Dispens har tidigare
getts för transporter utanför villkoret och inga klagomål har inkommit.
Transporter till och från anläggningen utgörs endast av en liten del av de
transporter som går på den aktuella sträckan och dessa bedöms inte påverka
de närboende varför en villkorsändring bör kunna medges.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-01-19
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden har inget att erinra mot en villkorsändring i enlighet med
bolagets förslag. Om klagomål uppstår på grund av de utökade körtiderna
ska åtgärder vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten för att minska
störningen på omgivningen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
1. Miljönämnden har inget att erinra mot en villkorsändring i enlighet med
bolagets förslag. Om klagomål uppstår på grund av de utökade körtiderna
ska åtgärder vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten för att minska
störningen på omgivningen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 21 Ordförande och förvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
Miljöchef Anna Billgren svarar kort på den fråga som väcktes av Thomas
Nyström (MP) under § 14 Anmälan av delegationsbeslut.
Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.
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§ 22 Övriga ärenden/frågor
Ärendebeskrivning
Gunilla Neogard (S) har anmält ett övrigt ärende gällande fotbollsplanen i
Latorp och förekomsten av Rödfyr i området.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mattias Wahll informerar om läget i
ärendet. Arbete pågår för att försöka hitta den bästa lösningen i området.
Ärendet aktualiserades då en ansökan om bygglov på området inkom.
Miljönämnden yttrade sig negativt i ärendet och något bygglov har ännu inte
getts. En möjlig lösning skulle vara att täcka rödfyren. Dialog pågår även
med Sveaskog. En återkoppling kommer att ges när något nytt händer i
ärendet.
Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.
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