Mn 144/2015

Protokoll

Miljönämnden
2016-03-15
Datum:
Klockan: 09:00 - 12:00
Plats:
Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II
Närvarande ledamöter
Per Lilja (S)
Lilla Alkman (KD)
Tomas Runnquist (M)
Arne Bergqvist (S)
Gösta Eriksson (S)
Linda Linder (S)
Marita Andersson (C)
Tore Mellberg (V)
Karin Pernefalk (M)
Villemo Belenos (M)
David Larsson (SD)
Sten Lang (MP)
Berith Tedsjö-Winkler (L)
Tjänstgörande ersättare
Christer Karlsson (S)
Elisabeth Hammar (S)

Tjänstgör för Gunilla Neogard (S)
Tjänstgör för Berit Hallén (S)

Närvarande ersättare
Helena Ståhl (SD)
Mats Nilsson (V)
Övriga
Sofia Lindén tf Miljöchef
Jessica Nordkvist Nämndsekreterare
Johanna Elfving Enhetschef Miljöskydd
Anders Ringqvist Enhetschef Hälsoskydd
Kristian Hellström Enhetschef
Mona Hass Ekonom
Matilda Segersäll Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Malin Gustavsson Strömqvist Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Pernilla Stamm Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ida Karlsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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§§ 28-32

§ 34

Paragraf 28-41

Jessica Nordkvist, sekreterare
Justerat den 21 mars 2016

Per Lilja, ordförande

Tomas Runnquist, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2016-03-21.

§ 28 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.
Miljönämnden beslutar att låta Matilda Segersäll, Miljö- och
hälsoskyddsinspektör, Malin Gustavsson Strömqvist, Miljö- och
hälsoskyddsinspektör, och Pernilla Stamm, Miljö- och
hälsoskyddsinspektör, att närvara vid dagens sammanträde.
Miljönämnden beslutar att låta Ida Karlsson, Miljö- och
hälsoskyddsinspektör, att närvara vid behandlingen av § 34 under dagens
sammanträde.
Beslut
Föreliggande dagordning godkänns.
Miljönämnden beslutar att låta Matilda Segersäll, Miljö- och
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hälsoskyddsinspektör, Malin Gustavsson Strömqvist, Miljö- och
hälsoskyddsinspektör, och Pernilla Stamm, Miljö- och
hälsoskyddsinspektör, att närvara vid dagens sammanträde.
Miljönämnden beslutar att låta Ida Karlsson, Miljö- och
hälsoskyddsinspektör, att närvara vid behandlingen av § 34 under dagens
sammanträde.

§ 29 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Dagens protokoll ska justeras av ordförande och av en utsedd justerare.
Förslag till beslut
1. Till justerare av dagens protokoll utses Tomas Runnqvist (M) med Tore
Mellberg (V) som ersättare.
2. Justeringen äger rum tisdagen den 21 mars kl. 08.00 på
Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan
8A.
3. § 38 avses justeras omedelbart.
Beslut
1. Till justerare av dagens protokoll utses Tomas Runnqvist (M) med Tore
Mellberg (V) som ersättare.
2. Justeringen äger rum tisdagen den 21 mars kl. 08.00 på
Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan
8A.
3. § 38 avses justeras omedelbart.

§ 30 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning inför dagens sammanträde ägde rum måndagen
den 29 februari kl. 14.30-15:30.
Förslag till beslut
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.
Beslut
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.

§ 31 Redovisning av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 9/2016
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Ärendebeskrivning
Beslut som fattats med stöd av Miljönämndens delegationsordning anmäls
till nämnden.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut W3D3 2016-01-27 - 2016-02-29
Delegationsbeslut Ecos 2016-01-16 - 2016-02-19
Delegationsbeslut Tekniska förvaltningen januari och februari 2016
Förslag till beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.
Beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.

§ 32 Ekonomisk månadsrapport, februari 2016
Ärendenummer: Mn 31/2016
Handläggare: Mona Hass
Ärendebeskrivning
Mona Hass, ekonom, redogör för den ekonomiska månadsrapporten för
februari 2016.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport, januari och februari 2016
Förslag till beslut
1. Miljönämnden har tagit del av informationen.
2. Den ekonomiska månadsrapporten skickas till kommunstyrelsen.
Beslut
1. Miljönämnden har tagit del av informationen.
2. Den ekonomiska månadsrapporten skickas till kommunstyrelsen.

§ 33 Tema Miljöskydd: Tillsyn i praktiken
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning
Johanna Elfving, enhetschef Miljöskyddsenheten, informerar
om beredskapsfunktionen på Miljökontoret.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
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Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 34 Förslag till beslut gällande godkännande av anmälan
för förskoleverksamhet på förskolan Kameleonten,
Sidensvansen 3
Handläggare: Anders Ringqvist, Jenny Söderholm
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2013-4994
Förskolan Kameleontens placering följer Örebro kommuns detaljplan för
området. Verksamheten är dock lokaliserad i direkt närhet till den stundtals
hårt trafikerade Rudbecksgatan och drivmedelsstationen Statoil Österplan.
Miljönämnden har bedömt att lokaliseringen, med befintliga
skyddsåtgärder, är olämplig ur ett hälsoskyddsperspektiv, varför Örebro
kommun via Förskolenämnden förelagts att inkomma med uppgifter om
vilka åtgärder som kan vidtas för att lokaliseringen inte ska innebära en
olägenhet för människors hälsa. Föreläggandet omfattade dels åtgärder för
att reducera buller i förskolans utemiljö, dels kompletterande redovisning
avseende potentiell brand- och explosionsrisk.
Beslutsunderlag
Beslut om anmälan av förskoleverksamhet, Förskolan Kameleonten,
Sidensvansen 3 i Örebro kommun, (Ecos 2013-4994)
Förslag till beslut
Miljökontoret föreslår Miljönämnden att besluta:
Miljönämnden beslutar att godta anmälan om förskoleverksamhet för 3
avdelningar på fastigheten Sidensvansen 3 i Örebro kommun, och att
förelägga Örebro kommun, via Förskolenämnden, Box 31200, 701 35
Örebro, med organisationsnummer 212000-1967, att vidta följande
försiktighetsåtgärder:
1. Uppföra bullerplank enligt Sweco AB:s åtgärdsförslag, p. 1 i
Förskolenämndens svar på Miljönämndens föreläggande av den 27 januari
2016, så att ljudnivån i förskolan Kameleontens utemiljö inte överskrider
55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå. Bullerplanket ska
uppföras senast inom 2 månader från att detta beslut vunnit laga kraft.
2. Tillse att verksamheten har dokumenterade och fungerande rutiner för
egenkontroll.
3. Bedriva verksamheten så att olägenhet för människors hälsa eller miljön
inte uppstår eller riskerar att uppstå. Om verksamheten ska utökas eller på
annat sätt väsentligt förändras ska detta anmälas till Miljönämnden.
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Beslut
Miljönämnden beslutar att godta anmälan om förskoleverksamhet för 3
avdelningar på fastigheten Sidensvansen 3 i Örebro kommun, och att
förelägga Örebro kommun, via Förskolenämnden, Box 31200, 701 35
Örebro, med organisationsnummer 212000-1967, att vidta följande
försiktighetsåtgärder:
1. Uppföra bullerplank enligt Sweco AB:s åtgärdsförslag, p. 1 i
Förskolenämndens svar på Miljönämndens föreläggande av den 27 januari
2016, så att ljudnivån i förskolan Kameleontens utemiljö inte överskrider
55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå. Bullerplanket ska
uppföras senast inom 2 månader från att detta beslut vunnit laga kraft.
2. Tillse att verksamheten har dokumenterade och fungerande rutiner för
egenkontroll.
3. Bedriva verksamheten så att olägenhet för människors hälsa eller miljön
inte uppstår eller riskerar att uppstå. Om verksamheten ska utökas eller på
annat sätt väsentligt förändras ska detta anmälas till Miljönämnden.

§ 35 Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut
avloppsvatten till avloppsanläggningen på XXX.
Handläggare: Johanna Bengtsson
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2015-4864
Vid en avloppsinventering våren och sommaren 2011 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
Tjänsteskrivelse, Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut
avloppsvatten till avloppsanläggningen på XXX i Örebro kommun, daterad
2016-02-19.
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 1 augusti 2016
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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 1 augusti 2016
släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten XXX i Örebro kommun.

§ 36 Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut
avloppsvatten till avloppsanläggningen på XXX.
Handläggare: Johanna Bengtsson
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2016-257
Under 2012 har Miljökontoret fått in ett klagomål gällande avloppslukt
från ett vägdike. Miljökontoret konstaterade av inkommen deklaration och
telefonsamtal 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 och XXX,
fastighetsägarens son som framfört ett önskemål om uppskov eller förlängt
förbud. Miljönämnden bedömer trots inkomna synpunkter att inte ändra sitt
beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på XXX.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut
avloppsvatten till avloppsanläggningen på XXX i Örebro kommun, daterad
2016-02-22.
Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om XXX kr, XXX, pers.nr.
XXX, med adress XXX GLANSHAMMAR, att från och med den 1
augusti 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 GLANSHAMMAR, att från och med den 1
augusti 2016 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt)
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till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten XXX i Örebro
kommun.
Reservation
Sten Lang (MP) reserverar sig mot beslutet och en skriftlig reservation
kommer att biläggas protokollet.

§ 37 Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut
avloppsvatten till avloppsanläggningen på XXX.
Handläggare: Johanna Bengtsson
Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2015-4123
Vid en avloppsinventering år 2012 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
Tjänsteskrivelse, Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut
avloppsvatten till avloppsanläggningen på XXX i Örebro kommun, daterad
2016-02-19.
Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om XXX kr, XXX, pers.nr.
XXX, med adress XXX, VINTROSA att från och med den 15 juni 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, VINTROSA att från och med den 15 juni 2016
släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten XXX i Örebro kommun.

§ 38 Yttrande om tillstånd för bortledande av ytvatten,
Region Örebro Län
Handläggare: Marlene Rünell
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Ärendebeskrivning
Ärendenummer: 2014-4790
Miljönämnden gavs den 22 oktober 2015 möjlighet att inkomma med
yttrande gällande Region Örebro Läns 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. Eftersom resultatet
från provdriften saknades i underlaget kunde Miljönämnden inte göra en
bedömning av vilken påverkan den nya anläggningen skulle komma att få
på Svartån. Dock påtalade Miljönämnden vikten av att ett
vattenskyddsområde upprättas för skydd av råvattnet.
Miljönämnden har återigen den 3 februari 2016 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
Förslag till yttrande, "Yttrande gällande ansökan om tillstånd,
Regionsjukhuset 1 i Örebro kommun", daterad 2016-02-22.
Förslag till beslut
1. Miljönämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Miljönämnden bedömer att Region Örebro Läns intag av råvatten samt
utsläpp av retentat, spolvatten och kylvatten inte kommer att medföra
någon negativ miljöpåverkan. Vid provdriften har förhöjda metallhalter
påvisats i vattnet som återförs Svartån, dock inte i halter som överskrider
gränsvärdena. Utspädningseffekten medför att de förhöjda halterna är
försumbara.
I Miljönämndens tidigare yttrande påtalades att det är av yttersta vikt att ett
vattenskyddsområde upprättas, då delar av verksamheten kontinuerligt ska
tillföras vatten från dricksvattenanläggningen. Miljönämnden syftade då på
ett skyddsområde vid ytvattenintagets omedelbara närhet. Arbetet med
vattenskyddsområde Svartån, som Regionen nämner i bemötandet, pågår
och kommer vid fastställande bidra till att regionen får ytterligare skydd av
råvattnet från påverkan uppströms.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut
1. Miljönämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Miljönämnden bedömer att Region Örebro Läns intag av råvatten samt
utsläpp av retentat, spolvatten och kylvatten inte kommer att medföra
någon negativ miljöpåverkan. Vid provdriften har förhöjda metallhalter
påvisats i vattnet som återförs Svartån, dock inte i halter som överskrider
gränsvärdena. Utspädningseffekten medför att de förhöjda halterna är
försumbara.
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I Miljönämndens tidigare yttrande påtalades att det är av yttersta vikt att ett
vattenskyddsområde upprättas, då delar av verksamheten kontinuerligt ska
tillföras vatten från dricksvattenanläggningen. Miljönämnden syftade då på
ett skyddsområde vid ytvattenintagets omedelbara närhet. Arbetet med
vattenskyddsområde Svartån, som Regionen nämner i bemötandet, pågår
och kommer vid fastställande bidra till att regionen får ytterligare skydd av
råvattnet från påverkan uppströms.
2. Ärendet justeras omedelbart.

§ 39 Kontrollköp av tobak och folköl
Handläggare: Erik Unander-Scharin
Ärendebeskrivning
Erik Unander-Scharin, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar om hur
Miljökontoret kommer att arbeta med kontrollköp av tobak och folköl.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 40 Ordförande och förvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
Sofia Lindén, tf Miljöchef, informerar om vad som är på gång på
Miljökontoret under de kommande fyra åren. Bland annat kommer
Miljökontoret skapa en specifik grupp som ska fokusera extra mycket på
omvärldsbevakning. I höst kommer Miljökontoret införa ett nytt
ärendehanteringssystem.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 41 Övriga ärenden/frågor
Ärendebeskrivning
Tore Mellberg (V) ställer en fråga om vad Örebro kommun gör med sitt
flisavfall, askan. Miljökontoret tar med sig frågan och återkommer med ett
svar.
Berith Tedsjö-Winkler (L) ställer en fråga om hur alla "foodtrucks"
som kommer under våren och sommaren, kommer att påverka
arbetsbelastningen på Miljökontoret? Tekniska förvaltningen har skapat
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fem tillstånd för den här typen av verksamhet som ett pilotprojekt.
Troligtvis kommer detta inte påverka arbetsbelastningen nämnvärt för
Miljökontoret.
Villemo Belenos (M) ställer en fråga om kvaliteten på dricksvattnet i
Örebro kommun. Hur säkerställer man kvaliteten och kan det blir bättre?
Miljökontoret tar med sig frågan och återkommer med ett svar.
Karin Pernefalk (M) ställer en fråga om man kan förlägga ett nämndmöte
kombinerat med ett besök på Tekniska kvarnen i framtiden. Per Lilja (S),
ordförande, meddelar att förslaget kommer att övervägas.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
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Miljönämnden
2016-03-15

Ärende nr Dnr 2016-257
Beslut:
att vid vite om XXX kr förbjuda XXX, X X X , att släppa ut
spillvatten från WC och BDT i avloppsanläggningen på
fastigheten XXX i Örebro kommun.
Reservation:
Jag reserverar mig mot beslutet

Bakgrund:
Jag anser att man skulle bivilja ett uppskov, som fastighetsägaren och dennes son,
XXX begärt, och hjälpa dem att hitta en miljöriktig lösning.

Sten Lang (ledamot, Miljönämnden)

Miljöpartiet de Gröna
Vasatorget 1
703 54 Örebro

Telefon
019-611 00 31
www.mp.se/orebro

