Mn 132/2015

Protokoll

Miljönämnden
2016-01-19
Datum:
Klockan: 09:00 - 12:15
Plats:
Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II
Närvarande ledamöter
Per Lilja (S)
Lilla Alkman (KD)
Tomas Runnquist (M)
Gunilla Neogard (S)
Arne Bergqvist (S)
Gösta Eriksson (S)
Linda Linder (S)
Marita Andersson (C)
Tore Mellberg (V)
Karin Pernefalk (M)
David Larsson (SD)
Sten Lang (MP)
Georg Barsom (L)
Tjänstgörande ersättare
Simon Olow (M)
Berith Tedsjö-Winkler (L)
Christer Karlsson (S)
Mats Nilsson (V)

§§ 1-8 och 10-13

§§ 1-7 och 9-13

Tjänstgör för Margareta Arvidsson (M)
Tjänstgör för Karin Pernefalk (M) § 8
Tjänstgör för Berit Hallén (S)
Tjänstgör för Linda Linder (S) § 9

Närvarande ersättare
Helena Ståhl (SD)
Övriga
Sofia Lindén, Tf Miljöchef
Jessica Nordkvist, Nämndsekreterare
Johanna Elfving, Enhetschef Miljöskydd
Marlene Rünell, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Lena Björk, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Emma Handy, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Kayumba van den Brink, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Erik Holm, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Rebecka Bogren, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Paragraf 1-13

Jessica Nordkvist, sekreterare
Justerat den 2016-01-26

Per Lilja, ordförande

David Larsson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2016-01-26.

§ 1 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.
Sofia Lindén, tf Miljöchef, presenterar sig för Miljönämnden.
Förslag till beslut
Föreliggande dagordning godkänns
Nämndens behandling
Karin Pernefalk (M) anmäler jäv för § 8 och deltar inte vid behandlingen
av detta ärende.
Beslut
Föreliggande dagordning godkänns
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§ 2 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Dagens protokoll ska justeras av ordförande och av en utsedd justerare.
Förslag till beslut
1. Till justerare av dagens protokoll utses David Larsson (SD) med Sten
Lang (MP) som ersättare.
2. Justeringen äger rum tisdagen den 26 januari kl. 08.00 på
Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan
8A.
3. § 8 och § 11 avses justeras omedelbart.
Beslut
1. Till justerare av dagens protokoll utses David Larsson (SD) med Sten
Lang (MP) som ersättare.
2. Justeringen äger rum tisdagen den 26 januari kl. 08.00 på
Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan
8A.
3. § 8 och § 11 avses justeras omedelbart.

§ 3 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning inför dagens sammanträde ägde rum fredagen
den 8 januari kl. 09:00-11:00.
Förslag till beslut
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.
Beslut
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.

§ 4 Redovisning av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Beslut som fattats med stöd av Miljönämndens delegationsordning anmäls
till nämnden.
Marlene Rünell, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar
Miljönämnden om delegationsbeslut dnr 2015-004833.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut W3D3 2015-11-18 - 2016-01-06 (inga beslut att
redovisa).
Delegationsbeslut Ecos 2015-11-14 - 2015-12-11.
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Delegationsbeslut Tekniska förvaltningen November 2015
Förslag till beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.
Beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.

§ 5 Föreläggande förenat vid vite, XXX bilverkstad, XXX,
Örebro kommun
Handläggare: Marlene Rünell
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2015-2678
Under en inspektion som utfördes den 15 oktober 2015 på XXX
bilverkstad på XXX, kunde Miljökontoret konstatera stora brister i
verksamheten gällande hantering av avfall och bildelar samt uppställning
av fordon. Miljönämnden bedömer därmed att ett beslut om föreläggande
och förbud förenat vid löpande vite behövs för att komma tillrätta med
bristerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-12-21, Förslag till beslut om föreläggande vid vite,
XXX på XXX i Örebro kommun. (Ecos 2015-2678)
Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar att förelägga XXX, med organisationsnummer
XXX, i egenskap av verksamhetsutövare på fastighet XXX i Örebro
kommun att:
1. Inkomma med uppgifter om antalet fordon som verksamheten tagit emot
för reparation, service eller annat arbete under verksamhetsåret 2015.
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om XXX kronor för varje
period om 30 dagar, räknat från fyra veckor efter delgivning, som
uppgifterna enligt punkt 1 inte inkommit till Miljönämnden.
2. tillse att samtliga fordon som tillhör verksamheten som står uppställda
utomhus, och som inte är tömda på vätskor, körs till skrot alternativt ställs
upp på tät yta med nederbördsskydd samt med möjlighet till uppsamling av
läckage.
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om XXX kronor för varje
tillfälle, räknat från sex veckor efter delgivning, som tillsynsmyndigheten
kan konstatera att föreläggandet enligt punkt 2 inte följts.
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3. Tillse att lysrörsavfall lagras på tätt underlag under tak, och på ett sådant sätt att
omgivande mark och vatten inte riskerar att förorenas.
4. Tillse att samtliga oljiga bildelar som förvaras utomhus förvaras
invallade under täckning.
5. Tillse att samtliga elektroniska komponenter som förvaras utomhus
förvaras invallade under täckning.
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om XXX kronor per punkt för
varje tillfälle som tillsynsmyndigheten kan konstatera att punkterna 3-5
inte är uppfyllda.
6. Inkomma med kvitto eller transportdokument som styrker att förorenat
absorptionsmedel lämnats till godkänd mottagare.
7. Inkomma med kvitto eller transportdokument som styrker att
lysrörsavfall lämnats till godkänd mottagare.
8. Inkomma med kvitto eller transportdokument som styrker att samtligt
avfall som består av bildelar eller skrotbilar lämnats till godkänd
mottagare.
9. Inkomma med kvitto eller transportdokument som styrker att spillolja
lämnats till godkänd mottagare.
10. Inkomma med kvitto eller transportdokument som styrker att uttjänta
oljefilter lämnats till godkänd mottagare.
11. Inkomma med kvitto eller transportdokument som styrker att uttjänta
fordonsbatterier lämnats till godkänd mottagare.
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om XXX kronor per punkt för
varje period om 30 dagar, räknat från den 11 juli 2016, som uppgifterna
enligt punkt 6-11 inte inkommit till Miljönämnden.
Beslut
Miljönämnden beslutar att förelägga XXX, med organisationsnummer
XXX, i egenskap av verksamhetsutövare på fastighet XXX i Örebro
kommun att:
1. Inkomma med uppgifter om antalet fordon som verksamheten tagit emot
för reparation, service eller annat arbete under verksamhetsåret 2015.
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om XXX kronor för varje
period om 30 dagar, räknat från fyra veckor efter delgivning, som
uppgifterna enligt punkt 1 inte inkommit till Miljönämnden.
2. tillse att samtliga fordon som tillhör verksamheten som står uppställda
utomhus, och som inte är tömda på vätskor, körs till skrot alternativt ställs
upp på tät yta med nederbördsskydd samt med möjlighet till uppsamling av
läckage.
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om XXX kronor för varje
tillfälle, räknat från sex veckor efter delgivning, som tillsynsmyndigheten
kan konstatera att föreläggandet enligt punkt 2 inte följts.
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3. Tillse att lysrörsavfall lagras på tätt underlag under tak, och på ett sådant sätt att
omgivande mark och vatten inte riskerar att förorenas.
4. Tillse att samtliga oljiga bildelar som förvaras utomhus förvaras
invallade under täckning.
5. Tillse att samtliga elektroniska komponenter som förvaras utomhus
förvaras invallade under täckning.
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om XXX kronor per punkt för
varje tillfälle som tillsynsmyndigheten kan konstatera att punkterna 3-5
inte är uppfyllda.
6. Inkomma med kvitto eller transportdokument som styrker att förorenat
absorptionsmedel lämnats till godkänd mottagare.
7. Inkomma med kvitto eller transportdokument som styrker att
lysrörsavfall lämnats till godkänd mottagare.
8. Inkomma med kvitto eller transportdokument som styrker att samtligt
avfall som består av bildelar eller skrotbilar lämnats till godkänd
mottagare.
9. Inkomma med kvitto eller transportdokument som styrker att spillolja
lämnats till godkänd mottagare.
10. Inkomma med kvitto eller transportdokument som styrker att uttjänta
oljefilter lämnats till godkänd mottagare.
11. Inkomma med kvitto eller transportdokument som styrker att uttjänta
fordonsbatterier lämnats till godkänd mottagare.
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om XXX kronor per punkt för
varje period om 30 dagar, räknat från den 11 juli 2016, som uppgifterna
enligt punkt 6-11 inte inkommit till Miljönämnden.

§ 6 Tema Miljöskydd: information från enheten
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning
Johanna Elfving, enhetschef Miljöskyddsenheten, informerar om det första
kvartalets temaområde; Miljöskydd.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen

§ 7 Tema Miljöskydd: Tillsyn i praktiken
Handläggare: Lena Björk
Ärendebeskrivning
Lena Björk, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar om förorenade
områden.
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Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen

§ 8 Detaljplan Varberga 10 mfl.
Ärendenummer: Mn 159/2015
Handläggare: Emma Handy
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om
yttrande senast den 22 januari 2016. Syftet med detaljplanen är att utveckla
Varbergacentrum med ny handelsbyggnad med tillhörande bostadshöghus.
Syftet är även att utöka den befintliga torgytan samt tillåta högre
våningsantal på befintlig fritidsgård och bostadshus.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Yttrande över detaljplan för Varberga 10 mfl i Örebro
kommun, 2016-01-07 (Mn 159/2015).
Plankarta (Mn 159/2015).
Samrådshandling (Mn 159/2015).
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att nedanstående synpunkter
beaktas.
Miljönämnden anser att följande tillägg ska göras i planbestämmelserna
enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader:
Störningsskydd:
- Buller från vägar ska inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad.
- Vid uteplats i anslutning till byggnaden ska bullernivån inte överskrida 50
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå.
- För bostad om högst 35 kvm ska inte buller överskrida 60 dBA ekvivalent
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
- Om ovanstående ljudnivåer överskrids ska minst hälften av
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasad och hälften av bostadsrummen vara
vända mot en sida där 70 dBA maximalnivå inte överskrids mellan kl.
22.00 och 06.00 vid fasaden.
Det ska även framgå följande:
- Byggnadens fasad ska dämpa buller så att ljudnivån inomhus inte
överskrider 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA för maximalnivå.
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2. Ärendet justeras omedelbart
Beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att nedanstående synpunkter
beaktas.
Miljönämnden anser att följande tillägg ska göras i planbestämmelserna
enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader:
Störningsskydd:
- Buller från vägar ska inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad.
- Vid uteplats i anslutning till byggnaden ska bullernivån inte överskrida 50
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå.
- För bostad om högst 35 kvm ska inte buller överskrida 60 dBA ekvivalent
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
- Om ovanstående ljudnivåer överskrids ska minst hälften av
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasad och hälften av bostadsrummen vara
vända mot en sida där 70 dBA maximalnivå inte överskrids mellan kl.
22.00 och 06.00 vid fasaden.
Det ska även framgå följande:
- Byggnadens fasad ska dämpa buller så att ljudnivån inomhus inte
överskrider 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA för maximalnivå.
2. Ärendet justeras omedelbart

§ 9 Remiss - Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdraget Prövning av miljöfarliga verksamheter
och krav på bland annat upprättande av
miljökonsekvensbeskrivning.
Ärendenummer: Mn 122/2015
Handläggare: Kayumba van den Brink
Ärendebeskrivning
Regeringen vill ha in synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdraget "Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på
bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning". Miljönämnden
är positiv till att en genomlysning av lagstiftningarna görs för att förenkla
både för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter.
Miljönämnden är positivt inställd till att denna översyn av bestämmelserna
i Miljöprövningsförordningen (MPF) och hur MPF påverkas av EU:s
Industri Utsläpps Direktiv (IED). Särskild nytta har den här typen av
material där författarna på ett initierat sätt tolkar och konsekvensbeskriver
lagstiftningen ur ett svenskt perspektiv. Miljönämnden anser dock att det
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kommer behövas ytterligare vägledning. Naturvårdsverket anger redan nu
att ytterligare bedömningar eller tolkningar/förklaringar kommer göras via
vägledningar och Miljönämnden anser att det är viktigt att dessa upprättas
och kommuniceras ut skyndsamt för att underlätta för
tillsynsmyndigheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd - Remissvar (Mn 122/2015)
Remisshandlingar - Redovisning av regeringsuppdrag ”Prövning av
miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat upprättande av
miljökonsekvensbeskrivning". (Mn 122/2015)
Förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta att lämna synpunkter enligt Miljökontorets
förslag som svar på remiss rörande Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdraget ”Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på
bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning”.
Beslut
Miljönämnden beslutar att lämna synpunkter enligt Miljökontorets förslag
som svar på remiss rörande Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdraget ”Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på
bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning”.

§ 10 Remiss rörande ansökan om ändring av tillstånd för
destruktion av explosivt avfall, Saab bofors test center AB
Handläggare: Erik Holm
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2015-3867
SAAB Bofors Test Center AB har inkommit med en ansökan om utökad
destruktionsverksamhet på Bofors skjutfält. Länsstyrelsen har gett
Miljönämnden i Örebro möjlighet att yttra sig över ärendet eftersom
verksamheten delvis bedrivs inom Örebro kommun.
SAAB Bofors Test Center AB har ansökt om tillstånd att utöka sin
destruktion av explosivt avfall från 1200 ton/år till 2000 ton/år. Denna
ökning med 800 ton/år består enbart av matris (ammoniumnitrat). SAAB
Bofors Test Center AB söker även om utökat tillstånd för mellanlagring av
explosivt avfall från 300 ton till 500 ton vid varje enskilt tillfälle.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd - Förslag till yttrande över ansökan om ändring
av tillstånd enligt miljöbalken, Tolsboda 2:4 i Örebro kommun (Ecos 20153867).
Ansökan om ändring av tillstånd enligt Miljöbalken till destruktion av
explosivt avfall vid SAAB BOFORS TEST CENTER AB, Bofors skjutfält
(Ecos 2015-3867).
Miljökonsekvensbeskrivning (Ecos 2015-3867).
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Förslag till beslut
Miljönämnden har ingen erinran mot SAAB Bofors Test Center ABs
ansökan om ändring av tillstånd enligt miljöbalken för
destruktionsverksamhet. Dock anser Miljönämnden att det är viktigt att
Saab Bofors Testcenter AB arbetar aktivt med att minska
destruktionsverksamhetens miljöpåverkan.
Beslut
Miljönämnden har ingen erinran mot SAAB Bofors Test Center ABs
ansökan om ändring av tillstånd enligt miljöbalken för
destruktionsverksamhet. Dock anser Miljönämnden att det är viktigt att
Saab Bofors Testcenter AB arbetar aktivt med att minska
destruktionsverksamhetens miljöpåverkan.

§ 11 Yttrande över detaljplan för Nikolai 3:329, 3:238 m.fl.,
Behrn Arena
Ärendenummer: Mn 160/2015
Handläggare: Rebecka Bogren
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om
yttrande senast den 29 januari 2016.
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till en större läktare till
fotbollsarenan som också kan innehålla kontorslokaler mm. Den gällande
detaljplanen med bostäder längs Restalundsvägen behålls. Gemensamma
tillfarter, parkering etc. har planerats om vilket justeras på plankartan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd, 2016-01-08 (Mn 160/2015).
Plankarta, (Mn 160/2015).
Planbeskrivning, (Mn 160/2015).
Förslag till beslut
1. Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att framförda synpunkter i
miljökontorets skrivelse den 8 januari 2016 beaktas.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Beslut
1. Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att framförda synpunkter i
miljökontorets skrivelse den 8 januari 2016 beaktas.
2. Ärendet justeras omedelbart.
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§ 12 Ordförande och förvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
Sofia Lindén, tf Miljöchef, informerar om en gemensam utbildning för
tjänstemännen på Miljökontoret och Stadsbyggnad.
Johanna Elfving, enhetschef Miljöskyddsenheten, besvarar en fråga om
läkemedelsrester som kom upp på Miljönämndens sammanträde 2015-1208.
Johanna Elfving, enhetschef Miljöskyddsenheten, besvarar en fråga om
huruvida Truckstop är ett ärende hos Miljökontoret. Frågan väcktes vid
Miljönämndens sammanträde 2015-12-08.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 13 Övriga ärenden/frågor
Ärendebeskrivning
Karin Pernefalk (M) ställer en fråga om tiggarnas situation i Örebro
kommun. Marlene Rünell, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar om
att alla nedskräpningsärendet hos Miljökontoret är avslutade.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
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