Mn 176/2014

Protokoll

Miljönämnden
2015-11-10
Datum:
Klockan: 09:00 - 12:10
Plats:
Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II
Närvarande ledamöter
Per Lilja (S)
Lilla Alkman (KD)
Tomas Runnquist (M)
Arne Bergqvist (S)
Berit Hallén (S)
Gösta Eriksson (S)
Linda Linder (S)
Marita Andersson (C)
Tore Mellberg (V)
Karin Pernefalk (M)
Margareta Arvidsson (M)
David Larsson (SD)
Sten Lang (MP)
Tjänstgörande ersättare
Berith Tedsjö-Winkler (FP)
Torbjörn Axelsson (C)
Elisabeth Hammar (S)

Tjänstgör för Georg Barsom (FP)
Tjänstgör för Gunilla Neogard (S) §§ 117-126
Tjänstgör för Gunilla Neogard (S) §§ 111-116

Närvarande ersättare
Simon Olow (M)
Helena Ståhl (SD)
Mats Nilsson (V)
Övriga
Henrik Bengtsson, Förvaltningschef
Jessica Nordkvist, Nämndsekreterare
Anders Ringqvist, Enhetschef Hälsoskydd
Johanna Elfving, Enhetschef Miljöskydd
Mona Hass, Ekonom
Maria Gren, planerare
Therese Elverstedt, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Johan Eliasson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Gerd Holm, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Marlene Rünell Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Markus Eriksson Praktikant

Paragraf 111-126

Jessica Nordkvist, sekreterare
Justerat den

Per Lilja, ordförande

Tore Mellberg, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2015-11-13.

§ 111 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.
Det kommer en förfrågan från Miljökontoret om att tillåta närvaro för
praktikanten Markus Eriksson under Miljönämndens sammanträde.
Förslag till beslut
Föreliggande dagordning godkänns.
Miljönämnden beslutar att tillåta praktikants närvaro under sammanträdet.
Beslut
Föreliggande dagordning godkänns.
Miljönämnden beslutar att tillåta praktikants närvaro under sammanträdet.
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§ 112 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 Tore Mellberg (V)
med Margareta Arvidsson (M) som ersättare.
2. Justeringen äger rum fredagen den 13 november kl. 09:00 på
Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan
8A.
3. Inga paragrafer i dagens protokoll avses justeras omedelbart.
Beslut
1. Till justerare av dagens protokoll utses Tore Mellberg (V)
med Margareta Arvidsson (M) som ersättare.
2. Justeringen äger rum fredagen den 13 november kl. 09:00 på
Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan
8A.
3. Inga paragrafer i dagens protokoll avses justeras omedelbart.

§ 113 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning inför dagens sammanträde ägde rum fredagen den 30
oktober kl. 09:00 - 11:00
Förslag till beslut
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.
Beslut
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.

§ 114 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 124/2015
Ärendebeskrivning
Beslut som fattats med stöd av Miljönämndens delegationsordning anmäls
till nämnden.
Gerd Holm, livsmedelsinspektör, informerar Miljönämnden om
delegationsbeslut dnr 2015-003827 och dnr 2015-003834.
Beslutsunderlag
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Delegationsbeslut W3D3 2015-09-10 - 2015-10-26
Delegationsbeslut Ecos 2015-08-22 - 2015-09-17
Delegationsbeslut Ecos 2015-09-18 - 2015-10-16
Delegationsbeslut Tekniska förvaltningen, september månad
Förslag till beslut
Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.
Beslut
Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.

§ 115 Information om fastighetsägartillsyn
Handläggare: Johan Eliasson
Ärendebeskrivning
Johan Eliasson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar
Miljönämnden om fastighetsägartillsyn.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 116 Avskrivning av 2014 års utstående fordringar
Ärendenummer: Mn 110/2015
Handläggare: Mona Hass
Ärendebeskrivning
Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en
tillgång. Avskrivningen innebär att det bokförda värdet skrivs ner men
kravet mot den enskilde kvarstår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-20
Förteckning över obetalda fakturor 2015-09-29
Förslag till beslut
Miljönämndens sammanlagda utestående fordringar för 2014, 56 009 kr,
avskrivs.
Beslut
Miljönämndens sammanlagda utestående fordringar för 2014, 56 009 kr,
avskrivs.

§ 117 Information om årsprocessen
Handläggare: Maria Gren
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Ärendebeskrivning
Maria Gren, Planerare, informerar Miljönämnden om årsprocessen.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen

§ 118 Tillsynsrapport 2015 Intern kontroll
Ärendenummer: Mn 107/2015
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning
Maria Gren, Planerare, informerar Miljönämnden om Tillsynsrapporten
2015 (Intern kontroll) som kommer upp för beslut i Miljönämnden i
december.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 119 Tillsynsplan 2016 Intern kontroll
Ärendenummer: Mn 117/2015
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning
Maria Gren, Planerare, informerar Miljönämnden om Tillsynsplanen 2016
(Intern kontroll) som kommer upp för beslut i Miljönämnden i december
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen

§ 120 Sammanträdesplanering 2016
Ärendenummer: Mn 119/2015
Handläggare: Jessica Nordkvist
Ärendebeskrivning
Enligt 6 kap. 18 § Kommunallagen är det nämnden själv som ska
bestämma när nämndens sammanträden ska hållas. Förvaltningskontoret
har upprättat ett förslag till sammanträdesplanering för år 2016. Förslaget
är utformat för att nämndprocessen ska flyta på så bra som möjligt, både
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för de förtroendevalda och för förvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-15
Sammanträdesplanering Miljönämnden 2016
Förslag till beslut
Förvaltningskontor samhällsbyggnads förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden sammanträder följande datum under år 2016:
Tisdagen den 19 januari
Tisdagen den 9 februari
Tisdagen den 15 mars
Tisdagen den 12 april
Tisdagen den 17 maj
Tisdagen den 7 juni
Tisdagen den 30 augusti
Tisdagen den 20 september
Tisdagen den 18 oktober
Tisdagen den 15 november
Tisdagen den 13 december
Beslut
Förvaltningskontor samhällsbyggnads förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden sammanträder följande datum under år 2016:
Tisdagen den 19 januari
Tisdagen den 9 februari
Tisdagen den 15 mars
Tisdagen den 12 april
Tisdagen den 17 maj
Tisdagen den 7 juni
Tisdagen den 30 augusti
Tisdagen den 20 september
Tisdagen den 18 oktober
Tisdagen den 15 november
Tisdagen den 13 december

§ 121 Miljönämndens årshjul 2016
Ärendenummer: Mn 123/2015
Handläggare: Jessica Nordkvist, Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning
Miljökontoret har under hösten 2015 fångat upp flera önskemål från
Miljönämnden rörande ett närmare samarbete och en större insyn i
verksamheten. Förvaltningen ställer sig positiv till Miljönämndens
önskemål och har således utarbetat ett förslag till en övergripande
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planering för att skapa ett mer inkluderande arbetsklimat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd, 2015-11-02, Mn 123/2015
Miljönämndens årshjul 2016, 2015-10-26, Mn 123/2015
Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar att införa Miljönämndens årshjul 2016 som en
övergripande planering för nämndens sammanträden under nästa år.
Beslut
Miljönämnden beslutar att införa Miljönämndens årshjul 2016 som en
övergripande planering för nämndens sammanträden under nästa år.

§ 122 Remiss Landsbygdsprogram för Örebro kommun
Ärendenummer: Mn 109/2015
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning
Landsbygdsnämnden har tagit fram ett förslag på landsbygdsprogram för
Örebro kommun. Programmet är tänkt att fungera som en gemensam
vägvisare för kommunens långsiktiga arbete med att skapa utveckling och
tillväxt på landsbygden. I processen med att ta fram förslaget har förutom
Landsbygdsnämnden även medborgare och organisationer på landsbygden
deltagit.
Då landsbygdsprogrammet har en kommunövergripande funktion ska
programmet antas av Kommunfullmäktige.
Miljönämnden ges som en av fler remissinstanser möjlighet att yttra sig
över förslaget om Landsbygdsprogram för Örebro kommun
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande över Landsbygdsprogram för Örebro kommun, 201510-27
Missiv till remiss Landsbygdsprogram Örebro kommun, 2015-09-24
Remiss Landsbygdsprogram Örebro kommun, 2015-09-14
Förslag till beslut
Miljönämnden föreslås lämna synpunkter enligt tjänsteskrivelse som
yttrande över Landsbygdsprogram för Örebro kommun.
Yrkande
Per Lilja (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Tomas Runnqvist (M), Berith Tedsjö-Winkler (FP) och Sten Lang
(MP) yrkar att landsbygdsprogrammet ska godkännas i sin helhet och att
följande yttrande ska lämnas:
"Eftersom vi ska svara på vad som gäller för miljönämnden så anser vi i
oppositionen att svaret på punkterna 3:3 och 4:0 ska utgå då vi anser att det
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inte är miljönämndens uppdrag!
Punkt 3:2 kan diskuteras, men andemeningen från landsbygdsnämnden är
att vid varje beslut (i detta fall miljönämnden) skall finnas en punkt där
man skall fråga sig -är detta aktuellt för landsbygden. Och om det är det, på
ett enkelt sätt förklara varför! Annars typ bara kryssa i nejrutan!
Vi anser att landsbygdsprogrammet ska godkännas i sin helhet!"
David Larsson (SD) begär ajournering.
Miljönämnden ajourneras i fem minuter.
David Larsson (SD) yrkar bifall till Tomas Runnqvists (M), Berith TedsjöWinklers (FP) och Sten Langs (MP)förslag till yttrande.
Tore Mellberg (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Proposition
Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga förvaltningens förslag till yttrande och Tomas Runnqvists (M), Berith
Tedsjö-Winklers (FP) och Sten Langs (MP) gemensamma förslag till
yttrande.
Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att Miljönämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag till yttrande.
Beslut
Miljönämnden lämnar synpunkter enligt tjänsteskrivelse som yttrande över
Landsbygdsprogram för Örebro kommun.
Reservation
Tomas Runnqvist (M), Karin Pernefalk (M), Margareta Arvidsson (M),
David Larsson (SD), Sten Lang (MP) och Berith Tedsjö-Winkler (FP)
reserverar sig mot beslutet.

§ 123 Föreläggande förenat vid vite, Mahraz Bilar AB,
Svaveltickan 1, Örebro kommun
Handläggare: Marlene Rünell
Ärendebeskrivning
Under våren 2014 inkom ett ärende gällande dumpat verkstadsavfall i
Karslunds kulturreservat. Miljökontoret hittade uppgifter som indikerade
att avfallet tillhörde Tvättsvampens bilvård på fastighet Svaveltickan 1 i
Örebro kommun. På grund av detta utfördes en inspektion av den aktuella
fordonsverkstaden och tvätthallen kort därefter och stora brister gällande
avfallshanteringen upptäcktes. Miljökontoret utförde totalt fyra
inspektioner under 2014 och ett beslut om föreläggande fattades. Under
2015 togs verksamheten över av ett aktiebolag, Mahraz Bilar AB, där en av
delägarna har anknytning till den tidigare ägaren.
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Under 2015 har sju inspektioner utförts på Mahraz Bilar AB där nya brister
har upptäckts vid varje tillfälle. Under den senaste inspektionen som
utfördes den 15 oktober 2015 inom ramen för projektet Avfall 2015fordonsrelaterade verksamheter upptäcktes återigen brister i verksamheten
vad gäller hantering av avfall och kemikalier. Miljökontoret bedömer att
verksamheten, trots flertalet inspektioner tidigare, inte bedriver
verksamheten i enlighet med de krav som ställs i gällande
miljölagstiftning. Detta medför att beslut om vitesföreläggande behöver
fattas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd 2015-10-26, Ecos dnr 2015-592
Bilaga 1, Beslut 2014-04-28, Ecos dnr 2014-2274
Bilaga 2, Inspektionsprotokoll 2015-02-03, Ecos dnr 2015-592
Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar att förelägga Mahraz Bilar AB,
organisationsnummer 559001-2521, i egenskap av verksamhetsutövare på
Svaveltickan 1 i Örebro kommun, att:
1. Tillse att samtliga fordonsbatterier förvaras övertäckta på syrabeständigt
underlag utom räckhåll för obehöriga.
2. Tillse att samtligt farligt avfall förvaras separat från övrigt avfall3. Tillse att de tre bilar som verksamheten plockar reservdelar ifrån står på
tät yta under tak.
4. Tillse att oljiga bildelar förvaras invallade under tak.
5. Tillse att flytande kemikalier förvaras invallade under tak, alternativt
inomhus i lokal utan golvbrunn.
6. Tillse att endast tvättkemikalier som är miljögodkända används i
verksamheten.
Mahraz Bilar AB ska erlägga ett vite om XXX kronor per punkt för varje
tillfälle, räknat från fyra veckor efter delgivning, som tillsynsmyndigheten
kan konstatera att någon av punkterna i föreläggandet inte har följts.
Vidare föreläggs Mahraz Bilar AB, organisationsnummer 559001-2521, i
egenskap av verksamhetsutövare på Svaveltickan 1 i Örebro kommun, att
inkomma med uppgifter om antalet fordonstvättar som utförts i
verksamheten under perioden 2015-01-01—2015-11-10. För varje period
om 30 dagar, räknat från tre veckor efter delgivning, som uppgifterna inte
inkommer till Miljökontoret förpliktas Mahraz Bilar AB att erlägga ett vite
om XXX kronor.
Beslut
Miljönämnden beslutar att förelägga Mahraz Bilar AB,
organisationsnummer 559001-2521, i egenskap av verksamhetsutövare på
Svaveltickan 1 i Örebro kommun, att:
1. Tillse att samtliga fordonsbatterier förvaras övertäckta på syrabeständigt
underlag utom räckhåll för obehöriga.
2. Tillse att samtligt farligt avfall förvaras separat från övrigt avfall3. Tillse att de tre bilar som verksamheten plockar reservdelar ifrån står på
9

tät yta under tak.
4. Tillse att oljiga bildelar förvaras invallade under tak.
5. Tillse att flytande kemikalier förvaras invallade under tak, alternativt
inomhus i lokal utan golvbrunn.
6. Tillse att endast tvättkemikalier som är miljögodkända används i
verksamheten.
Mahraz Bilar AB ska erlägga ett vite om XXX kronor per punkt för varje
tillfälle, räknat från fyra veckor efter delgivning, som tillsynsmyndigheten
kan konstatera att någon av punkterna i föreläggandet inte har följts.
Vidare föreläggs Mahraz Bilar AB, organisationsnummer 559001-2521, i
egenskap av verksamhetsutövare på Svaveltickan 1 i Örebro kommun, att
inkomma med uppgifter om antalet fordonstvättar som utförts i
verksamheten under perioden 2015-01-01—2015-11-10. För varje period
om 30 dagar, räknat från tre veckor efter delgivning, som uppgifterna inte
inkommer till Miljökontoret förpliktas Mahraz Bilar AB att erlägga ett vite
om XXX kronor.

§ 124 Förslag till beslut om föreläggande vid vite,
Solomon bilservice, Svetslågan 13 i Örebro kommun
Handläggare: Therese Elverstedt
Ärendebeskrivning
Miljökontoret genomförde en inspektion på verksamheten Solomon
bilservice den 15 oktober 2015. Inspektionen gjordes inom Miljökontorets
projekt Avfall 2015 - Fordonsrelaterade verksamheter.
Miljökontoret har tidigare inspekterat verksamheten under år 2014 och
även då förelagt verksamhetsutövaren med anledning av bristande
avfallshantering.
De brister som framkom vid inspektionen är till stor del upprepning av
tidigare brister inom verksamheten och består i att olika avfallsslag
förvaras blandade, vilket inte är förenligt med gällande lagstiftning.
Avfallsslag förvaras också på ett sätt som kan inverka negativt på
människors hälsa och miljön. Verksamhetsutövaren har inte kunnat visa att
det farliga avfall som uppkommer inom verksamheten tas omhand på rätt
sätt.
Miljökontoret gör bedömningen att ett föreläggande förenat med vite är
nödvändigt för att komma tillrätta med den bristande avfallshanteringen
inom verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd 2015-10-26, Ecos dnr 2015-4237
Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar att förelägga Solomon Haddish med firma,
Solomon bilservice, organisationsnummer 730118-2874 att för
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bilserviceverksamheten på fastigheten Svetslågan 13 i Örebro kommun:
Vid ett vite av XXX kronor inkomma med uppgifter som styrker att
avfallsabonnemang för hämtning av hushållsavfall har anskaffats, senast
fyra veckor efter delgivning av beslutet.
Vid ett vite av XXX kronor tillse att oljiga motorer och andra
oljeförorenade bildelar förvaras invallade, senast fyra veckor efter
delgivning av beslutet.
Vid ett vite av XXX kronor tillse att samtligt farligt avfall förvaras
separerat från övrigt avfall, senast fyra veckor efter delgivning av beslutet.
Vid ett vite av XXX kronor tillse att samtligt brännbart avfall förvaras
separerat från annat avfall, senast fyra veckor efter delgivning av beslutet.
Vid ett vite av XXX kronor tillse att samtligt farligt avfall förvaras
separerat i olika avfallsfraktioner, senast fyra veckor efter delgivning av
beslutet.
Vid ett vite av XXX kronor inkomma med uppgifter om var plastavfall
som uppkommer i verksamheten lämnas, senast fyra veckor efter
delgivning av beslutet.
Vid ett vite av XXX kronor inkomma med uppgifter som styrker att
spillolja lämnats till godkänd mottagare, senast den 15 januari 2016.
Beslut
Miljönämnden beslutar att förelägga Solomon Haddish med firma,
Solomon bilservice, organisationsnummer 730118-2874 att för
bilserviceverksamheten på fastigheten Svetslågan 13 i Örebro kommun:
Vid ett vite av XXX kronor inkomma med uppgifter som styrker att
avfallsabonnemang för hämtning av hushållsavfall har anskaffats, senast
fyra veckor efter delgivning av beslutet.
Vid ett vite av XXX kronor tillse att oljiga motorer och andra
oljeförorenade bildelar förvaras invallade, senast fyra veckor efter
delgivning av beslutet.
Vid ett vite av XXX kronor tillse att samtligt farligt avfall förvaras
separerat från övrigt avfall, senast fyra veckor efter delgivning av beslutet.
Vid ett vite av XXX kronor tillse att samtligt brännbart avfall förvaras
separerat från annat avfall, senast fyra veckor efter delgivning av beslutet.
Vid ett vite av XXX kronor tillse att samtligt farligt avfall förvaras
separerat i olika avfallsfraktioner, senast fyra veckor efter delgivning av
beslutet.
Vid ett vite av XXX kronor inkomma med uppgifter om var plastavfall
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som uppkommer i verksamheten lämnas, senast fyra veckor efter
delgivning av beslutet.
Vid ett vite av XXX kronor inkomma med uppgifter som styrker att
spillolja lämnats till godkänd mottagare, senast den 15 januari 2016.

§ 125 Ordförande och förvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
Miljöchef Henrik Bengtsson informerar Miljönämnden om hur
förvaltningen arbetar med flyktingmottagande.
Miljöchef Henrik Bengtsson informerar Miljönämnden om sin planerade
föräldraledighet och att rekryteringen av en tillförordnad Miljöchef har
startat.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.

§ 126 Övriga ärenden/frågor
Handläggare: Anders Ringqvist
Ärendebeskrivning
Marita Andersson (C) väckte frågan om ett tillstånd som beviljats för en
sluten tank i området kring Mark. Miljönämnden har tidigare beslutat om
att inte tillåta detta i Mark.
Anders Ringqvist, enhetschef Hälsoskydd, informerar Miljönämnden om
anledningen till varför en fastighet i området har fått tillstånd till en sluten
tank. Fastigheten ligger utanför Mark och därmed utanför kommande
kommunalt VA-nät. Det tidigare ärendet låg i Mark och omfattades inte av
utbyggnaden av det kommunala VA-nätet. Fastigheten har tillstånd för en
extremt snålspolande toalett och separat BDT, vilket ger en liten
vattenmängd till den slutna tanken. Så var inte fallet i det tidigare ärendet.
Fastigheten har en möjlig utsläppspunkt av BDT-vatten (Bad-DuschTvätt), vilket inte var fallet med det andra ärendet.
Förslag till beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Miljönämnden har tagit del av informationen.
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