
Protokoll  Mn 234/2021 
 

  1 (13) 

Miljönämnden 
 
Datum: 2022-04-22 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Skogen, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Per Lilja (S) 
Brittis Sundström (KD) 
Tomas Runnquist (M) 
Gunilla Neogard (S) 
Arne Bergqvist (S) 
Linda Linder (S) 
Christer Karlsson (S) 
Marita Andersson (C) 
Mats Andersson (M) 
Berith Tedsjö-Winkler (L) 
Sten Lang (MP) 
Leif Åke Persson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Emilie Toro Hartman (S) Emilie Toro Hartman (S) ersätter Berit 

Hallén (S) §§ 46-58 
Jan Jorsäter (C) Jan Jorsäter (C) ersätter Helena Viking 

(V) §§ 46-58 
Elisabeth Sundström (M) Elisabeth Sundström (M) ersätter 

Karin Pernefalk (M) §§ 46-58 
 
Närvarande ersättare 
Torbjörn Axelsson (C) 
Michael Larsson (SD) 
 
Övriga 
Johanna Elfving Förvaltningschef 
Kristian Hellström Enhetschef Livsmedel 
Markus Behr Enhetschef Hälsoskyddsenheten 
Amanda Näsström Enhetschef Miljöskydd 
Leif Andersson Alkoholinspektör 
Malin Wiremalm Miljö-och hälsoskyddsinspektör 
Lovisa Spector Miljö-och hälsoskyddsinspektör 
Åsa Lundberg Bosk Miljö-och hälsoskyddsinspektör 
Emma Handy Miljö-och hälsoskyddsinspektör 
Camilla Welander Miljö-och hälsoskyddsinspektör 
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Hannah Johansson Miljö-och hälsoskyddsinspektör 
Louise Kransmo Miljö-och hälsoskyddsinspektör 
Caroline Berg Nämndsekreterare 
 
 
 
Paragraf 46–58 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per Lilja (S), ordförande 
 
 
 
 
Elisabeth Sundström (M), justerare  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  3 (13) 

§ 46 Beslut om att utomstående får delta på 
nämndsammanträdet 
Handläggare: Per Lilja 

Ärendebeskrivning 
Då Miljönämnden har stängda sammanträden måste nämnden besluta om att 
utomstående får delta på nämndsammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Beslut 
Miljönämnden beslutar: 

Caroline Berg får delta på sammanträdet. 

§ 47 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Per Lilja  Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Anmälda övriga frågor: 

Mats Andersson (M) anmäler en övrig fråga gällande regler kring 
grusupptagning/deponi på privata företagares mark. Johanna Elfving besvarar 
frågan under sammanträdet. 

Sten Lang (MP) anmäler en övrig fråga gällande vem som betalat kostnaden för 
sanering av funnen black mass. Johanna Elfving besvarar frågan under 
sammanträdet. 

Sten Lang (MP) anmäler en övrig fråga gällande lägesrapport från Johanna 
Elfving angående deltagande på nationell grupp som arbetar med 
miljölagstiftningen. Johanna Elfving besvarar frågan under sammanträdet. 

Sten Lang (MP) anmäler en övrig fråga gällande lägesrapport kring arbetet med 
läkemedelsrening i vatten. Frågan besvaras under nästkommande 
sammanträde. 

Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande önskemål om utbildning 
för nämnden om enskilda avlopp. Frågan tas till ordförandeberednigen. 

Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande hur kommunen 
informerar företagare om regelverket kring köldmedia. Malin Wiremalm och 
Johanna Elfving besvarar frågan under sammanträdet. 

Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande hur remisser mellan 
Stadsbyggnad och Miljökontoret kommer hanteras efter sammanslagningen 
2023. Frågan besvaras nästkommande sammanträde. 
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Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga med önskemål om 
information gällande ett delegationsbeslut i W3d3 angående remissvar för en 
cykeltävling. Johanna Elfving besvarar frågan under sammanträdet. 

Marita Andersson (C) anmäler en övrig fråga med önskemål om mer 
information gällande två delegationsbeslut i Ecos gällande klagomål mot 
Backahallen samt förbud mot livsmedelsanläggning. Markus Behr besvarar 
frågorna under sammanträdet. 

Elisabeth Sundström (M) anmäler en övrig fråga med önskemål om mer 
information gällande ett delegationsbeslut i Alk-t angående ett tillfälligt 
serveringstillstånd för Katrinelund Sjökrog. Leif Andersson besvarar frågan 
under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Anmälan tas till protokollet. 

§ 48 Anmälan av delegationsbeslut  
Ärendenummer: Mn 16/2022 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden har delegerat ett antal beslut till förvaltningen enligt 
delegationsordningen. De beslut som tas på delegation ska återrapportera till 
nämnden på nästkommande sammanträde. Delegationsbesluten redovisas för 
perioden 2022-03-01 till 2022-03-31. 

Beslutsunderlag 
- Lista från ecos 
- Lista från Alk-T 
- Lista från W3D3 
  

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till miljönämnden: 

Miljönämnden tar anmälan till protokollet. 

Beslut 
Miljönämnden tar anmälan till protokollet. 
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§ 49 Tillsyn av Dom 7 AB och tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid Paco´s Marieberg 
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2022-00014 

Ärendebeskrivning 
Dom 7 AB (556683-9774) har meddelats tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Paco´s Marieberg, Säljarevägen 1 i Örebro, restaurangnummer 1880 1141 
21. Miljökontoret har på nedan angivna skäl fått anledning utreda om 
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen samt om 
åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuellt. 
Utredningen har inletts med anledning av vårt tillsynsbesök 2022-02-24 kl. 
17.50. Vid besöket fanns ingen serveringsansvarig person närvarande. 

Beslutsunderlag 
Upprättad utredning 
Tjänsteskrivelse 2022-03-15 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då 
företaget inte har följt bestämmelsen i 8 kap. 18 § samma lag. 

Yrkande 
Leif-Åke Persson (SD) yrkar bifall på Miljökontorets förslag till beslut. 

Beslut 
Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då 
företaget inte har följt bestämmelsen i 8 kap. 18 § samma lag. 

§ 50 Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid Behrn Arena Fotboll 
Handläggare: Leif Andersson AlkT 01-2022-00023 

Ärendebeskrivning 
All Event i Örebro AB (556869-7931) har ansökt om tillfälligt tillstånd enligt 
alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid Behrn Arena Fotboll, 
Rudbecksgatan 52 G i Örebro. 

Ansökan avser servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker vid fyra 
tillfällen till allmänheten i samband med matcher. 

Sökta tillfällen: 

 2022-04-12 
 2022-04-26 
 2022-05-09 
 2022-05-14 
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Beslutsunderlag 
Upprättad utredning 
Bolagets ansökan med bilagor 
Polismyndighetens yttrande 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden bifaller ansökan i enlighet 8 kap. 2 § alkohollagen då sökanden 
uppfyller kraven i 8 kap. 12 § samma lag. 

Beslut 
Miljönämnden bifaller ansökan i enlighet 8 kap. 2 § alkohollagen då sökanden 
uppfyller kraven i 8 kap. 12 § samma lag. 

§ 51 Miljösanktionsavgift för Ali Baba Livs, fastigheten 
Bageriet 5 i Örebro kommun 
Handläggare: Malin Wiremalm Dnr M 2022-829 

Ärendebeskrivning 
I artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning, EG nr 517/2014 
anges det att aggregat som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på 5 
ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrollera minst var 12:e månad och 
aggregat med 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras minst var 
6:e månad. I årsrapporten för 2020 framgår det att kontrollintervallen enligt 
ovan inte har följts. Kontroll av anläggningens samtliga 7 aggregat utfördes 
2015-11-11 och efterföljande kontroll utfördes den 2020-11-18, dvs 1468 dagar 
försent. Enligt 15 § i förordningen (SFS 2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser ska operatören senast 31 mars året efter kontrollerna utförts 
skicka in en årsrapport till tillsynsmyndigheten. Årsrapport för 2020 för berörd 
anläggning inkom till Miljökontoret 2021-08-05. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-31 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att Ali O Baba Zangna Gross AB, org. nr 556920–
9819, ska betala en miljösanktionsavgift på 36 000 kronor för att kontroller inte 
utförts inom kontrollintervall samt att rapporten inkommit sent vid 
anläggningen på fastigheten Bagaren 5 i Örebro kommun. 

Lagstöd 

30 kap 3 § Miljöbalken (SFS 1998:808) 

9 kap 1 § Förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter 
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9 kap 20 § Förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter 

Artikel 4.3 Förordning (EG) nr 517/2014 

15 § Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att Ali O Baba Zangna Gross AB, org. nr 556920–
9819, ska betala en miljösanktionsavgift på 36 000 kronor för att kontroller inte 
utförts inom kontrollintervall samt att rapporten inkommit sent vid 
anläggningen på fastigheten Bagaren 5 i Örebro kommun. 

Lagstöd 

30 kap 3 § Miljöbalken (SFS 1998:808) 

9 kap 1 § Förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter 

9 kap 20 § Förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter 

Artikel 4.3 Förordning (EG) nr 517/2014 

15 § Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

§ 52 Miljösanktionsavgift för köldmedia, fastigheten 
Grusgropen 3 i Örebro kommun 
Handläggare: Malin Wiremalm Dnr M-2022-1222 

Ärendebeskrivning 
I artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning, EG nr 517/2014 
anges det att aggregat som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på 5 
ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrollera minst var 12:e månad och 
aggregat med 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras minst var 
6:e månad. Samtliga 6 aggregat på anläggningen har en fyllnadsmängd mellan 5 
och 49 ton och ska därmed kontrolleras minst var 12:e månad. I mejl som 
inkommit till handläggare på Miljökontoret den 28 juni 2021 framgår det att 
kontrollintervallen enligt ovan inte har följts. Kontroll utfördes 12 mars 2019 
och efterföljande kontroll år 2020 utfördes inte. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att Grusgropen 3 Fastighetsaktiebolag, org. Nr 
556681–1419, ska betala en miljösanktionsavgift på 30 000 kr för att kontroller 
inte utförts inom kontrollintervall på anläggningen vid fastigheten Grusgropen 
3 i Örebro kommun. 

Lagstöd 

30 kap 3 § Miljöbalken (SFS 1998:808) 
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9 kap 1 § Förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter 

Artikel 4.3 Förordning (EG) nr 517/2014 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att Grusgropen 3 Fastighetsaktiebolag, org. Nr 
556681–1419, ska betala en miljösanktionsavgift på 30 000 kr för att kontroller 
inte utförts inom kontrollintervall på anläggningen vid fastigheten Grusgropen 
3 i Örebro kommun. 

Lagstöd 

30 kap 3 § Miljöbalken (SFS 1998:808) 

9 kap 1 § Förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter 

Artikel 4.3 Förordning (EG) nr 517/2014 

§ 53 Beslut om avslag på ansökan om tillstånd för 
partihandel med tobaksvaror – Gaia Snus AB 
Handläggare: Åsa Lundberg Bosk Dnr M-2022-567 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om tillstånd för partihandel med tobaksvaror inkom till Miljökontoret 
den 16 februari 2022 från Gaia Snus AB, 16559275-9962. Ansökan var 
komplett den 16 februari 2022. Ansökan avsåg tillstånd för partihandel med 
tobaksvaror tillsvidare. Gaia Snus AB har sedan tidigare tillstånd för 
detaljhandel med tobaksvaror på försäljningsställe med adressen Lindbacka 403 
i Örebro kommun samt internethandel via hemsidan www.gaiasnus.com. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-04 
Utredning 
Polismyndighetens yttrande, daterat 2022-02-28 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att avslå Gaia Snus AB, org.nr. 16559275-9962, 
ansökan om tillstånd för partihandel med tobaksvaror. 

Lagstöd 

Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) 5 kap, 1-4 §§ 

Yrkande 
Sten Lang (MP) yrkar att det sista stycket under rubriken motivering i 
tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04 tas bort. 

Elisabeth Sundström (M) yrkar bifall på Sten Langs (MP) yrkande. 

Brittis Sundström (KD) yrkar bifall på Sten Langs (MP) yrkande. 
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Proposition 
Ordförande Per Lilja (S) finner att Sten Lang (MP) yrkar att det sista stycket 
under rubriken motivering i tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04 tas bort, och 
finner att Miljönämnden beslutar bifalla Sten Langs (MP) yrkande. 

Sedan finner ordförande att endast ett förslag till beslut finns kvar, det vill säga 
Miljökontorets. Ordförande finner sedan att Miljönämnden bifaller 
Miljökontorets förslag med Sten Langs (MP) yrkande. 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att avslå Gaia Snus AB, org.nr. 16559275-9962, 
ansökan om tillstånd för partihandel med tobaksvaror. 

Lagstöd 

Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) 5 kap, 1-4 §§ 

§ 54 Yttrande - ändring av stadsplan för del av kv. 
Karossen m.fl. (Karossen 14) 
Ärendenummer: Mn 45/2022 
Handläggare: Emma Handy 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om 
yttrande senast den 1 april 2022. Miljönämnden har fått förlängd svarstid. 
Planförslaget innebär att byggrätten utökas mot öster samt söder genom att 
andelen prickmark minskas. Resterande prickmark kommer att sparas för att 
utgöra en skyddszon. Som följd av ändringen kommer skogspartiet att minskas 
ner med ungefär 4000 m2. På angränsande fastigheter Mandelkubben 2 och 
Giffeln 1 finns bostadshus och västerut ligger riksväg 50. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Gällande stadsplan 
Tjänsteskrivelse 2022-04-12 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Planförslaget avstyrks med hänvisning till att Miljönämnden inte kan ta ställning 
till planändringen då det saknas tillräckligt med underlag angående 
markföroreningar. Det är viktigt att miljö- och hälsoaspekter beaktas i 
samrådet innan en planändring genomförs så att det inte i ett senare skede ger 
negativa konsekvenser. 

Nedan framgår Miljönämndens synpunkter. 

Synpunkter 
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Markföroreningar  
Miljönämnden anser att utredningar om markföroreningar, på aktuell fastighet 
samt närliggande område enligt nedan, ska genomföras samt ska lämpliga 
åtgärder tas fram innan planförslaget antas. Underlaget ska kompletteras i 
samrådshandlingarna. Det har också uppmärksammats att det finns 
markföroreningar i området sydost om fastigheten där en skjutbana tidigare 
låg. Det pågår miljöteknisk undersökning för att identifiera spridningen. 

Skyddad vegetation 

På närliggande fastigheter Giffeln 1 och särskilt Mandelkubben 2 har bostäder 
placerats nära plangränsen och därmed nära ett industriområde. En del 
oexploaterad skog kommer att tas bort samtidigt som verksamheten kommer 
att byggas ut mot bostäderna. Det saknas en beskrivning om hur ändringen 
kommer att bli i förhållande till omgivningen, vilket försvårar bedömning av 
förslaget. Däremot anges att bestämmelsen n1 införs i plankartan för att 
säkerställa att skogspartiet skyddas och bevaras. Den bestämmelsen saknas i 
plankartan och ska införas. 

Yrkande 
Sten Lang (MP) lämnar ett tilläggsyrkande om att motiveringen till 
avstyrkandet i stycket: 1. ”Giffeln 1 och särskilt Mandelkubben 2 har bostäder placerats 
nära plangränsen och därmed nära ett industriområde. En del oexploaterad skog kommer 
att tas bort samtidigt som verksamheten kommer att byggas ut mot bostäderna. Det saknas 
en beskrivning om hur ändringen kommer att bli i förhållande till omgivningen, vilket 
försvårar bedömning av förslaget" stryks. 2. Att stycket "Däremot anges att bestämmelsen 
n1 införs i plankartan för att säkerställa att skogspartiet skyddas och bevaras." 
omformuleras till ”Bestämmelsen n1 ska införas i plankartan för att säkerställa att 
skogspartiet skyddas och bevaras". 
Tomas Runnquist (M) yrkar bifall på Sten Langs (MP) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
Miljökontorets förslag till beslut samt Sten Langs (MP) 
tilläggsyrkande. Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att 
Miljönämnden beslutar enligt Miljökontorets förslag.   

Beslut 
Planförslaget avstyrks med hänvisning till att Miljönämnden inte kan ta ställning 
till planändringen då det saknas tillräckligt med underlag angående 
markföroreningar. Det är viktigt att miljö- och hälsoaspekter beaktas i 
samrådet innan en planändring genomförs så att det inte i ett senare skede ger 
negativa konsekvenser. 

Nedan framgår Miljönämndens synpunkter. 

Synpunkter 
Markföroreningar  
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Miljönämnden anser att utredningar om markföroreningar, på aktuell fastighet 
samt närliggande område enligt nedan, ska genomföras samt ska lämpliga 
åtgärder tas fram innan planförslaget antas. Underlaget ska kompletteras i 
samrådshandlingarna. Det har också uppmärksammats att det finns 
markföroreningar i området sydost om fastigheten där en skjutbana tidigare 
låg. Det pågår miljöteknisk undersökning för att identifiera spridningen. 

Skyddad vegetation 

På närliggande fastigheter Giffeln 1 och särskilt Mandelkubben 2 har bostäder 
placerats nära plangränsen och därmed nära ett industriområde. En del 
oexploaterad skog kommer att tas bort samtidigt som verksamheten kommer 
att byggas ut mot bostäderna. Det saknas en beskrivning om hur ändringen 
kommer att bli i förhållande till omgivningen, vilket försvårar bedömning av 
förslaget. Däremot anges att bestämmelsen n1 införs i plankartan för att 
säkerställa att skogspartiet skyddas och bevaras. Den bestämmelsen saknas i 
plankartan och ska införas. 

Reservation 
Sten Lang (MP), Tomas Runnquist (M), Elisabeth Sundström (M), Mats 
Andersson (M) och Berith Tedsjö-Winkler (L) reserverar sig mot 
Miljönämndens beslut. 

§ 55 Information gällande status på Miljökontorets 
informationssäkerhetsarbete 
Ärendenummer: Mn 42/2022 
Handläggare: Camilla Welander 

Ärendebeskrivning 
Camilla Welander informerar Miljönämnden om Miljökontorets status gällande 
pågående informationssäkerhetsarbete.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 
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§ 56 Information gällande biltvättarhelgen 23- 24 april 
Handläggare: Hannah Johansson, Louise Kransmo 

Ärendebeskrivning 
Hannah Johansson och Louise Kransmo informerar nämnden om 
biltvättarhelgen som Svenskt Vatten anordnar varje år och som i år infaller 23-
24 april. Miljökontoret har samarbetat med Tekniska förvaltningen för att 
informera kommuninvånarna om detta. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 

§ 57 Ekonomisk månadsrapport för mars 2022 
Ärendenummer: Mn 25/2022 
Handläggare: Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapportering för mars månad 2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 
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§ 58 Ordförande och förvaltning informerar  
Handläggare: Per Lilja  Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om 
följande punkter: 

Åsa Lundberg Bosk informerar om ärendet kring funnen salmonella i 
Kinderägg. 

Per Lilja informerar om två tagna ordförandebeslut gällande yttrande på 
detaljplaner. 

Per Lilja informerar om initierat uppdrag till Miljökontoret att utreda 
möjligheterna kring utökade öppettider på krogar. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet.
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