Protokoll

Mn 167/2014

Miljönämnden
Datum: 2015-01-13
Klockan: 09:00 - 12:00
Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II
Närvarande ledamöter
Per Lilja (S)
Lilla Alkman (KD)
Ronnie Palmén (M)
Gunilla Neogard (S)
Arne Bergqvist (S)
Berit Hallén (S)
Gösta Eriksson (S)
Linda Linder (S)
Marita Andersson (C)
Tore Mellberg (V)
Karin Pernefalk (M)
David Larsson (SD)
Thomas Nyström (MP)

Ordförande
Justerare

Tjänstgörande ersättare
Sara Richert (MP)
Berith Tedsjö-Winkler (FP)

Tjänstgör för Margareta Arvidsson (M)
Tjänstgör för Georg Barsom (FP)

Närvarande ersättare
Christer Karlsson (S)
Torbjörn Axelsson (C)
Kerstin Hellberg (S)
Nadde Butandu (KD)
Mats Nilsson (V)
Joakim Sjögren (SD)
Övriga
Anna Billgren
Johan Utter
Johanna Elfving
Helena Aronsson
Anders Ringqvist
Therese Aremyr
Lena Björk
Mona Hass
Per Undén
Ingela Klingvall

Miljöchef
Nämndadministratör
Enhetschef Miljöskydd
Enhetschef Livsmedel
Enhetschef Hälsoskydd
Kommunekolog
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ekonom
Kommunjurist
Administrativ samordnare
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Jenny Söderholm
Jaqueline Rydberg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

______________________________
Johan Utter, sekreterare
Justerat den 20 januari 2015.

______________________________
Per Lilja (S), ordförande

______________________________
Ronnie Palmén (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 januari 2015.

§ 1 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. En kort presentationsrunda genomförs med anledning av att
dagens sammanträde är det första för mandatperioden.
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
Sedan kallelsen skickades ut har nya omständigheter medfört att
förvaltningen önskar dra bort ärende 8 från dagordningen. Ärendet
återkommer vid ett senare tillfälle.
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Beslut
Miljönämnden beslutar:
Föreliggande dagordning godkänns med ändringen att ärende 8 utgår.

§ 2 Val av protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Dagens protokoll ska justeras av ordförande och av en utsedd justerare.
Förslag till beslut
Till justerare av dagens protokoll utses Ronnie Palmén (M) med Tore
Mellberg (V) som ersättare.
Justeringen äger rum tisdagen den 20 januari kl. 08:30 på
Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan
8A.
Inga paragrafer i dagens protokoll avses justeras omedelbart.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Till justerare av dagens protokoll utses Ronnie Palmén (M) med Tore
Mellberg (V) som ersättare.
Justeringen äger rum tisdagen den 20 januari kl. 08:30 på
Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan
8A.
Inga paragrafer i dagens protokoll avses justeras omedelbart.

§ 3 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning inför dagens sammanträde ägde rum torsdagen den 18
december 2014 kl. 09:00-10:30 samt den 8 januari 2015 kl. 09:00-10:00.
Förslag till beslut
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.
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§ 4 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Beslut som fattats med stöd av Miljönämndens delegationsordning anmäls
till nämnden. Anmälan omfattar delegationsbeslut ur Ecos 2014-11-19 2014-12-30, ur W3D3 2014-11-18 - 2014-12-16 samt tekniska
förvaltningens beslut fattade på delegation från Miljönämnden under
december månad.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut Ecos
Delegationsbeslut W3D3
Delegationsbeslut Tekniska förvaltningen
Förslag till beslut
Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.

§ 5 Praktisk information i och med ny mandatperiod
Handläggare: Johan Utter
Ärendebeskrivning
Nämndadministratör Johan Utter ger den nya nämnden en del praktisk
information inför den nya mandatperioden. Informationen omfattar:
•
•
•
•
•
•

Nämndens reglemente och delegationsordning
Miljönämndens verksamhetsstöd
Arvodesregler och rapportering
Nämndprocessen och sammanträdesplanering
Sammanträdesteknik och -procedurer
Övrig praktisk information

Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.
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§ 6 Utvidgningar av kommunala naturreservat
Ärendenummer: Mn 161/2014
Handläggare: Therese Aremyr
Ärendebeskrivning
Naturvårdsenheten vill göra mindre utvidgningar av de två kommunala
naturreservaten Ekeby Dreve och Ramshytte ängar. Utvidgningarna gäller
områden som förvärvats under åren 2013 och 2014 med syfte att införlivas i
reservaten.
Utvidgningarna handlar om mindre justeringarna av gränserna för
reservaten för att kunna uppfylla målsättningarna med naturreservaten. För
naturreservatet Ekeby Dreve görs utvidgningen för att möjliggöra
anläggningen av en tillgänglighetsanpassad stig som gör att besökare kan ta
sig genom större delen av naturreservatet. Utvidgningen av naturreservatet
ger också en stärkning av dess biologiska värden och är viktig för att
reservatet på lång sikt kunna fungera som en bra livsmiljö för de arter som
är beroende av Hjälmarens strandskogar.
I naturreservatet Ramshytte ängar görs utvidgningen för att på sikt
ytterligare förstärka naturreservatets värden. Naturvärden förstärks genom
att ytterligare arealer skog kommer att utvecklas mot ett naturskogsartat
tillstånd. Upplevelsevärden i reservatet kan stärkas genom att nya
besökspunkter kan iordningställas.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse 2014-11-24
Förslag till beslut Ekeby Dreve
Förslag till beslut Ramshytte ängar
Förslag till skötselplan Ekeby Dreve
Förslag till skötselplan Ramshytte ängar
Beslutskarta Ekeby Dreve
Beslutskarta Ramshytte ängar
Kartbilaga besöksanordningar och skötselområden Ekeby Dreve
Kartbilaga besöksanordningar och skötselområden Ramshytte ängar
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Miljönämnden:
1. Förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Ekeby Dreve
tillstyrks.
2. Förslag till ny skötselplan för naturreservatet Ekeby Dreve tillstyrks.
3. Förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Ramshytte ängar
tillstyrks.
4. Förslag till ny skötselplan för naturreservatet Ramshytte ängar tillstyrks.
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Beslut
Miljönämnden beslutar:
1. Förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Ekeby Dreve
tillstyrks.
2. Förslag till ny skötselplan för naturreservatet Ekeby Dreve tillstyrks.
3. Förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Ramshytte ängar
tillstyrks.
4. Förslag till ny skötselplan för naturreservatet Ramshytte ängar tillstyrks.

§ 7 Föreläggande vid vite gällande hantering av avfall,
XXXX i Örebro kommun (dnr 2014-2083)
Handläggare: Lena Björk
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad i Örebro kommun inkom till Miljökontoret den 7 mars 2014
med ett ärende rörande deponering av massor på fastigheten XXXX.
Massorna kommer från en rivning av tidigare växthus på fastigheten
XXXX. Stadsbyggnad har fört en dialog med fastighetsägaren om att köra
bort massorna utan vidare resultat. Fastigheten XXXX ägs för närvarande av
Örebro kommun. Den 16 april 2014 förelade Miljönämnden
fastighetsägarna till XXXX, som ägare till avfallet, att senast den 16 maj
2014 klassa massorna genom provtagning och transportera bort massorna.
Massorna ligger dock fortfarande kvar på plats.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2014-12-09
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden förelägger vid vite om XXXX kr, XXXX, personnummer
XXXX, samt vid vite om XXXX kr, XXXX, personnummer XXXX, båda
med adress XXXX, att undersöka samt transportera bort det avfall som
deponerats på fastighet XXXX i Örebro kommun.
Åtgärden ska vidtas enligt nedanstående försiktighetsmått:
1. De massor som har deponerats på fastighet XXXX ska transporteras iväg
till godkänd mottagningsanläggning.
2. Massorna som ligger på fastighet XXXX ska innan de transporteras iväg
klassificeras med hjälp av provtagning för att säkerställa innehållet i
massorna.
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3. Uttagna prover ska analyseras på certifierat laboratorium.
4. En redogörelse av provtagningen, med kopia på analyssvar ska inkomma
till Miljökontoret.
5. Kopior på transportdokument och mottagningskvitton ska lämnas in till
Miljökontoret.
Ovanstående uppgifter/åtgärder ska inkomma till Miljökontoret senast den
31 mars 2014.
Lagstöd
Miljönämnden har fattat beslutet med stöd av 26 kap 9, 14, 19, 21 samt 22
§§ med hänvisning till 2 kap 2, 3 och 6 §§ Miljöbalken.
Beslut
Miljönämndens beslut:
Miljönämnden förelägger vid vite om XXXX kr, XXXX, personnummer
XXXX, samt vid vite om XXXX kr, XXXX, personnummer XXXX, båda
med adress XXXX, att undersöka samt transportera bort det avfall som
deponerats på fastighet XXXX i Örebro kommun.
Åtgärden ska vidtas enligt nedanstående försiktighetsmått:
1. De massor som har deponerats på fastighet XXXX ska transporteras iväg
till godkänd mottagningsanläggning.
2. Massorna som ligger på fastighet XXXX ska innan de transporteras iväg
klassificeras med hjälp av provtagning för att säkerställa innehållet i
massorna.
3. Uttagna prover ska analyseras på certifierat laboratorium.
4. En redogörelse av provtagningen, med kopia på analyssvar ska inkomma
till Miljökontoret.
5. Kopior på transportdokument och mottagningskvitton ska lämnas in till
Miljökontoret.
Ovanstående uppgifter/åtgärder ska inkomma till Miljökontoret senast den
31 mars 2014.
Lagstöd
Miljönämnden har fattat beslutet med stöd av 26 kap 9, 14, 19, 21 samt 22
§§ med hänvisning till 2 kap 2, 3 och 6 §§ Miljöbalken.
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§ 8 Attestförteckning 2015 för Miljönämnden
Ärendenummer: Mn 201/2014
Handläggare: Mona Hass
Ärendebeskrivning
I redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen sker
enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll
upprätthålls i kommunen.
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse attestanter
för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna inom
nämndens förvaltningsområde. En aktuell förteckning över samtliga
attestanter ska finnas tillgänglig hos förvaltningsledningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-17
Förslag till attestförteckning 2015, 2014-12-30
Förslag till beslut
Förvaltningskontorets förslag till Miljönämnden:
1. De förslagna attestanterna utses för år 2015.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Miljönämndens verksamheter delegeras till förvaltningschefen.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
1. De förslagna attestanterna utses för år 2015.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Miljönämndens verksamheter delegeras till förvaltningschefen.

§ 9 Fördjupad information om Miljönämndens uppdrag
Handläggare: Per Undén
Ärendebeskrivning
Kommunjurist Per Undén ger en fördjupad information om Miljönämndens
roll och uppdrag i förhållande till den lagstiftning som nämnden har att ta
hänsyn till.
Bl.a. redogörs för de olika roller som Miljönämnden har i olika ärendetyper.
Miljönämnden är en nämnd som hanterar många ärenden med
myndighetsutövning inom sitt tillsyns- och prövningsansvar. Miljönämnden
har även en viktig roll som remissinstans i ärenden där miljö- och/eller
hälsoskyddsaspekter påverkas.
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Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.

§ 10 Ordförande och förvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
Miljöchef Anna Billgren informerar om ett överklagat delegationsbeslut
gällande miljösanktionsavgift för en för sent inlämnad rapport om
användning av köldmedier. Överinstansen har prövat beslutet och funnit att
Miljönämnden agerat korrekt. Överklagandet har därmed avslagits.
Enhetschef Johanna Elfving redogör för ett aktuellt ärende gällande
förskolan Kameleonten. Det finns en rad faktorer som gör
förskoleverksamheten vid platsen olämplig ur ett miljö- och
hälsoskyddsperspektiv. Dessa härrör sig ur det faktum att verksamheten är
lokaliserad nära en bensinstation samt nära en mycket trafikerad väg.
Miljökontoret bearbetar fortfarande ärendet och inget definitivt
ställningstagande har ännu tagits.
Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.
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