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Miljönämnden 
 
Datum: 2021-05-21 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Via Teams/Citypassagen, Berget 
 
Närvarande ledamöter 
Per Lilja (S) 
Brittis Sundström (KD) 
Tomas Runnquist (M) 
Gunilla Neogard (S) 
Arne Bergqvist (S) 
Linda Linder (S) 
Christer Karlsson (S) 
Berit Hallén (S) 
Helena Viking (V) 
Mats Andersson (M) 
Karin Pernefalk (M) Anmäler jäv § 54 
Berith Tedsjö-Winkler (L) 
Sten Lang (MP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Jan Jorsäter (C) Jan Jorsäter (C) ersätter Marita 

Andersson (C) §§ 46-57 
Elisabeth Sundström (M) Elisabeth Sundström (M) ersätter 

Karin Pernefalk (M) § 54 
Michael Larsson (SD) Michael Larsson (SD) ersätter Leif-Åke 

Persson (SD) §§ 46-57 
 
Närvarande ersättare 
Emilie Toro Hartman (S) 
Alesia Goncharik (S) 
Kent Ekström (KD) 
Thomas Eckard (L) 
 
Övriga 
Henrik Bengtsson Förvaltningschef 
Johanna Elfving Enhetschef Miljöskydd 
Markus Behr Enhetschef Hälsoskyddsenheten 
Kristian Hellström Enhetschef Livsmedel 
Johan Eliasson Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Emma Markendahl Alkoholinspektör 
Maria Gren Planerare 
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Pär Lindgren Ekonom 
Marie Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Erland Nilsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Kayumba van den Brink Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
 
 
Paragraf 46–57 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per Lilja (S), ordförande 
 
 
 
 
Sten Lang (MP), justerare 
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§ 46 Anmälan av övriga frågor 

Handläggare: Per Lilja  Henrik Bengtsson 

Ärendebeskrivning 

Anmälda övriga frågor: 

Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande om fler stickprov bör 
utföras istället för egenkontroll av verksamheter. Frågan besvaras på 
nästkommande sammanträde. 

Berit Tedsjö-Winkler (L) anmäler en övrig fråga gällande regler för buller vid 
vägarbeten i tätbebyggt område nattetid. Markus Behr besvarar frågan under 
sammanträdet. 

Mats Andersson (M) anmäler en övrig fråga gällande önskemål om mer 
information angående ärendeprocessen i bygglovsärenden hos Miljökontoret. 
Frågan besvaras på nästkommande sammanträde. 

Sten Lang (MP) anmäler en övrig fråga gällande information om 
trängseltillsynen på uteserveringar. Kristian Hellström besvarar frågan under 
sammanträdet. 

Sten Lang (MP) anmäler en övrig fråga gällande vattenkvalitén i 
Långenområdet i dagsläget. Frågan besvaras på nästkommande sammanträde. 

Sten Lang (MP) anmäler en övrig fråga om att det i dagsläget inte finns 
möjlighet att cykla till Atleverket för att lämna avfall. Frågan besvaras på 
nästkommande sammanträde. 

Sten Lang (MP) anmäler en övrig fråga om att man inte får cykla 
till återvinningstationen i Odensbacken. Frågan besvaras på nästkommande 
sammanträde. 

Sten Lang (MP) anmäler en övrig frågan om delegationsärende 2301 i Ecos där 
det saknas fastighetsbeteckning. Frågan besvaras på nästkommande 
sammanträde. 

Linda Linder (S) anmäler en övrig fråga om vad som menas med Corona-
åtgärder vid tillsyn av krogar. Kristian Hellström besvarar frågan under 
sammanträdet.  

Michael Larsson (SD) Anmäler två övriga frågor gällande listan av 
delegationsbeslut från Ecos angående varför det är så många ärenden gällande 
köldmedia just nu samt vad ärende 2380 gällande kemisk bekämpning gäller. 
Johanna Elfving besvarar frågorna under sammanträdet. 

Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande ett delegationsbeslut om 
södra Vinön och varför det avstrukits. Markus Behr besvarar frågan under 
sammanträdet.  

Förslag till beslut 

Anmälan tas till protokollet. 
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Beslut 

Anmälan tas till protokollet. 

§ 47 Anmälan av delegationsbeslut  

Ärendenummer: Mn 30/2021 

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 2021-04-01 till 2021-04-30. 

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. 

§ 48 Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

till avloppsanläggningen på xxxxxxxxxxxxxx, adress 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxxx i Örebro 

kommun 

Handläggare: Johan Eliasson Dnr M-xxxxxxxxxxxx 

Ärendebeskrivning 

Vid en avloppsinventering år 2012 konstaterades brister i avloppsanläggningen 
på fastigheten xxxxxxxxx. Nuvarande avloppsanläggning uppfyller inte de krav 
som ställs i lagstiftningen (se vidare under rubriken ”Skäl för beslut”). 
Anläggningen måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen skall 
få släppas ut. Trots Miljönämndens tidigare beslut om förbud och förbud vid 
vite har ännu inga åtgärder vidtagits för att förbättra anläggningen. 

Då Miljökontoret konstaterar att förbudet inte efterlevs föreslås Miljönämnden 
besluta om ett nytt förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-06 

Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 
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Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 45 000 kr, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxx samt vid vite om 45 
000 kr, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, med adress 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 31 oktober 2021 släppa ut 
ofullständigt renat spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den 
bristfälliga avloppsanläggningen som betjänar adresserna 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx på fastigheten xxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Örebro 
kommun. 

Lagstöd  

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken 
(1998:808) 

Beslut 

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 45 000 kr, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxx samt vid vite om 45 
000 kr, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, med adress 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 31 oktober 2021 släppa ut 
ofullständigt renat spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den 
bristfälliga avloppsanläggningen som betjänar adresserna 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx på fastigheten xxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Örebro 
kommun. 

Lagstöd  

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken 
(1998:808) 

§ 49 Beslut att åtgärda bullerstörningar, Mållan 6 i Örebro 

kommun 

Handläggare: Johan Eliasson Dnr M-2021-256 

Ärendebeskrivning 

Denna skrivelse är ett förslag till beslut om att förelägga ÖBO att vidta 
bullerdämpande åtgärder mellan en lägenhet och en restaurang. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-05-06 

Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att förelägga Örebrobostäder AB med 
organisationsnummer: 16556334-8449, adress: Box 8033, 70008 Örebro att på 
fastigheten Mållan 6 i Örebro kommun: 

Åtgärda bullerstörningar enligt åtgärdsförslaget som inkom till Miljökontoret 
23 mars 2021. Dock behöver de inte åtgärda enligt punkt 2.1 som handlar om 
limiter för högtalare. 
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Bullerstörningarna ska vara åtgärdade snarast, dock senast den 30 november 
2021. 

Lagstöd 

2 kap. 2, 3 och 7 §§, 9 kap. 3 och 9 §§ samt 26 kap. 9, 21 och 22 §§ miljöbalken 
(1998:808), 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

Yrkande 

Sten Lang (MP) yrkar bifall på Miljökontorets förslag. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar att förelägga Örebrobostäder AB med 
organisationsnummer: 16556334-8449, adress: Box 8033, 70008 Örebro att på 
fastigheten Mållan 6 i Örebro kommun: 

Åtgärda bullerstörningar enligt åtgärdsförslaget som inkom till Miljökontoret 
23 mars 2021. Dock behöver de inte åtgärda enligt punkt 2.1 som handlar om 
limiter för högtalare. 

Bullerstörningarna ska vara åtgärdade snarast, dock senast den 30 november 
2021. 

Lagstöd 

2 kap. 2, 3 och 7 §§, 9 kap. 3 och 9 §§ samt 26 kap. 9, 21 och 22 §§ miljöbalken 
(1998:808), 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

§ 50 Tillsyn av Nini food AB och tillstånd att servera 

alkoholdrycker vid  restaurang Björnes 

Handläggare: Emma Markendahl AlkT 07-2021-00020 

Ärendebeskrivning 

Nini food AB (556922-2671) har meddelats tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid restaurang Björnes, Nygatan 17 i Örebro, restaurangnummer 1880 1101 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 eller varning är aktuellt. Utredningen har inletts med 
anledning av att bolagets restaurangrapport för år 2020 visat på oredovisad 
differens mellan köpt och såld volym av vin. Differensen uppgår enligt 
beräkningar till cirka 300 liter vin. 

Beslutsunderlag 

Upprättad utredning. 
Mejl från bolaget. 
Tjänsteanteckning från telefonsamtal med bolagets ägare. 
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Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då 
företaget inte har följt bestämmelsen i 9 kap. 14 § samma lag. 

Beslut 

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då 
företaget inte har följt bestämmelsen i 9 kap. 14 § samma lag. 

§ 51 Delårsrapport med prognos 1 2021 

Ärendenummer: Mn 89/2021 
Handläggare: Maria Gren, Johanna Elfving, Pär Lindgren 

Ärendebeskrivning 

Efter årets första fyra månader har Miljönämnden en ekonomi i balans. 
Nämnden förväntas enligt prognos göra en positiv ekonomisk avvikelse om 1,5 
mnkr 2021. Avvikelsen beror främst på att Miljönämnden har fått statliga 
medel om cirka 1 mnkr som kompensation för trängseltillsynen, vilket inte 
fanns med i budgeteringen för året, medan en del av avvikelsen beror på lägre 
personalkostnader än vad som budgeterades. 
 
Förvaltningen fortsätter att utveckla och genomföra tillsyn och kontroll på 
distans där så är möjligt, prioritera tillsyn och kontroll utifrån behov och hålla 
avstånd när tillsyn och kontroll måste ske på plats. Beroende på hur pandemin 
utvecklar sig under året kan det komma att fler tillsynsbesök som kan 
genomföras på plats till hösten, i de fall fysiska möten är att föredra framför 
tillsyn på distans. Planeringen för året är dock lagd för att kunna verkställas 
även om restriktionerna kvarstår. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport med prognos 1 2021 

Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

1. Miljönämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2021. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 

Beslut 

1. Miljönämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2021. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 
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§ 52 Behovsutredning 2022–2024 

Ärendenummer: Mn 88/2021 
Handläggare: Maria Gren, Johanna Elfving, Markus Behr, Kristian Hellström 

Ärendebeskrivning 

Miljönämnden ska årligen se över behoven av tillsyn och kontroll inom 
nämndens ansvarsområde enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. 
Detta görs i nämndens behovsutredning som omfattar en treårsperiod och som 
aktualiseras varje år. I behovsutredningen för perioden 2022–2024 redovisas 
behov utifrån hela Miljönämndens ansvarsområde i syfte att ge en helhetsbild, 
trots att det endast finns lagkrav på att redovisa behoven utifrån miljöbalk och 
livsmedelslagstiftning. Behoven av tillsyn och kontroll har prioriterats utifrån 
kopplingen till Agenda 2030 samt till programmet för hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 

Behovsutredning 2022–2024 
Bilaga till behovsutredning 2022–2024 
Tjänsteskrivelse 2021-04-28 

Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden godkänner behovsutredning 2022–2024 med tillhörande bilaga. 

Yrkande 

Ordförande Per Lilja (S) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande 
sammanträde.  

Ordförande ställer sedan yrkandet om bordläggning av ärendet till 
Miljönämnden och finner att Miljönämnden genom acklamation beslutar enligt 
Per Liljas (S) yrkande om bordläggning. 

Beslut 

Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

§ 53 Reviderad delegationsordning Miljönämnden 2021 

Ärendenummer: Mn 161/2020 
Handläggare: Maria Gren 

Ärendebeskrivning 

Miljönämndens förvaltningschef har tillfälligt fått ett samordnande uppdrag 
inom samhällsbyggnadsområdet. För att förhindra uppkomsten av 
jävssituationer finns det därför ett behov av att delegera rätten att fatta vissa 
beslut om sanktionsavgifter direkt till enhetschef, något som annars endast har 
varit delegerat till förvaltningschef. 
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Beslutsunderlag 

Delegationsordning 2021, reviderad 2021-05-03 
Tjänsteskrivelse 2021-05-03 

Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden antar delegationsordning 2021, reviderad 2021-05-03 

Beslut 

Miljönämnden antar delegationsordning 2021, reviderad 2021-05-03 

§ 54 Detaljplan för Olaus Petri 3:180 m. fl. (Rynningeåsen) 

Ärendenummer: Mn 84/2021 
Handläggare: Marie Larsson 

Ärendebeskrivning 

Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om 
yttrande senast den 7 juni 2021. 

Syftet med detaljplanen är att utöka och justera den gällande byggrätten på 
fastigheten Grenadjären 9 för skoländamål, att justera byggrätten för bostäder 
inom fastigheten Brigaden 1 och att ändra en del av kvartersmarken inom 
fastigheten Olaus Petri 3:180 till allmän plats för att möjliggöra ett torg och i 
anslutning skapa yta för bilparkering i form av parkeringshus eller 
markparkering. 

Planområdet är ca 1,8 hektar och är beläget vid Rynningeåsen på norr. 
Området gränsar mot Pionjärgatan, Hindergårdsgatan och 
Grenadjärskolan/Kristet Center. 

Beslutsunderlag 

Samrådshandlingar från Stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro 2021-03-23: 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Samrådsinformation 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Miljöteknisk markundersökning Olaus Petri 3:180 
Miljöteknisk markundersökning Brigaden 1 

Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att nedanstående synpunkter 
beaktas. 

Förorenad mark 

Vid den sanering av Grenadjären 9 som slutfördes 2018 lämnades en 
restförorening av bly och koppar i schaktväggen mot Brigaden 1. 
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Föroreningarna har konstaterats på två provtagningspunkter, varav en med 
halter över MKM och en med halter under MKM men över KM. 
Föroreningarna påträffades inte i samband med den markundersökning som 
genomfördes på Brigaden 1 i samband med framtagande av detaljplanen och 
har sannolikt inte någon stor utbredning. Trots detta bör denna förekomst 
samt eventuellt behov av hantering omnämnas i planbeskrivningen. 

Dagvatten 

Miljönämnden ser positivt på att en dagvattenutredning för området görs för 
att få en uppfattning om hur mycket dagvatten som kan förväntas uppstå och 
vilka åtgärder i form av fördröjning m.m. som kan behövas sätta in för att inte 
överbelasta dagvattensystemet nedströms. Lillån som är mottagare av 
dagvatten från området har dålig kemisk status, bland annat på grund av 
föroreningar som når ån via dagvattnet. Dagvatten har i vattenmyndighetens 
analys lyfts som en betydande påverkanskälla för flera av de ämnen som i dag 
inte når god status och där det även finns en risk för sänkt status. Då målet är 
att alla vattenförekomster i kommunen ska ha god status senast 2027 är det av 
stor vikt att se över dagvattenhanteringen området. Om parkeringen förläggs i 
form av markparkering anges att rening av dagvatten från parkeringsytan kan 
bli aktuellt genom översilning av grönytor, uppsamling i öppet dike och 
bortledning via ledningar. Med hänvisning till Lillåns dåliga kemiska status 
anser Miljökontoret att rening av dagvatten i form av exempelvis oljeavskiljare 
bör övervägas även om parkeringen förläggs i form av ett parkeringshus. 

Övriga synpunkter 

Ur miljösynpunkt är ett parkeringshus att föredra framför en parkeringsplats. 
Utöver minskad risk för läckage av miljögifter till dagvattnet kan taket på 
parkeringshuset med fördel planteras med grönska, t. ex sedumväxter, vilket 
tillsammans med annan vegetation kan bidra med flera ekosystemtjänster i 
stadsmiljön. Vegetationen minskar andelen hårdgjorda ytor och skapar en 
fördröjningsyta för nederbörd vilket kan minska risken för översvämning, har 
en bullerdämpande effekt, binder luftföroreningar, bidrar till en mer estetiskt 
tilltalande miljö och ett bättre mikroklimat, gynnar pollinerare och andra djur 
med mera. Detta kopplar även (om än i liten skala) till flera av de nationella 
miljökvalitetsmålen, till exempel God bebyggd miljö (vilket även nämns i 
planbeskrivningen), Ett rikt växt- och djurliv, Giftfri miljö och Levande sjöar 
och vattendrag. 

Nämndens behandling 

Karin Pernefalk (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Yrkande 

Sten Lang (MP) yrkar bifall på Miljökontorets förslag. 

Beslut 

Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att nedanstående synpunkter 
beaktas. 
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Förorenad mark 

Vid den sanering av Grenadjären 9 som slutfördes 2018 lämnades en 
restförorening av bly och koppar i schaktväggen mot Brigaden 1. 
Föroreningarna har konstaterats på två provtagningspunkter, varav en med 
halter över MKM och en med halter under MKM men över KM. 
Föroreningarna påträffades inte i samband med den markundersökning som 
genomfördes på Brigaden 1 i samband med framtagande av detaljplanen och 
har sannolikt inte någon stor utbredning. Trots detta bör denna förekomst 
samt eventuellt behov av hantering omnämnas i planbeskrivningen. 

Dagvatten 

Miljönämnden ser positivt på att en dagvattenutredning för området görs för 
att få en uppfattning om hur mycket dagvatten som kan förväntas uppstå och 
vilka åtgärder i form av fördröjning m.m. som kan behövas sätta in för att inte 
överbelasta dagvattensystemet nedströms. Lillån som är mottagare av 
dagvatten från området har dålig kemisk status, bland annat på grund av 
föroreningar som når ån via dagvattnet. Dagvatten har i vattenmyndighetens 
analys lyfts som en betydande påverkanskälla för flera av de ämnen som i dag 
inte når god status och där det även finns en risk för sänkt status. Då målet är 
att alla vattenförekomster i kommunen ska ha god status senast 2027 är det av 
stor vikt att se över dagvattenhanteringen området. Om parkeringen förläggs i 
form av markparkering anges att rening av dagvatten från parkeringsytan kan 
bli aktuellt genom översilning av grönytor, uppsamling i öppet dike och 
bortledning via ledningar. Med hänvisning till Lillåns dåliga kemiska status 
anser Miljökontoret att rening av dagvatten i form av exempelvis oljeavskiljare 
bör övervägas även om parkeringen förläggs i form av ett parkeringshus. 

Övriga synpunkter 

Ur miljösynpunkt är ett parkeringshus att föredra framför en parkeringsplats. 
Utöver minskad risk för läckage av miljögifter till dagvattnet kan taket på 
parkeringshuset med fördel planteras med grönska, t. ex sedumväxter, vilket 
tillsammans med annan vegetation kan bidra med flera ekosystemtjänster i 
stadsmiljön. Vegetationen minskar andelen hårdgjorda ytor och skapar en 
fördröjningsyta för nederbörd vilket kan minska risken för översvämning, har 
en bullerdämpande effekt, binder luftföroreningar, bidrar till en mer estetiskt 
tilltalande miljö och ett bättre mikroklimat, gynnar pollinerare och andra djur 
med mera. Detta kopplar även (om än i liten skala) till flera av de nationella 
miljökvalitetsmålen, till exempel God bebyggd miljö (vilket även nämns i 
planbeskrivningen), Ett rikt växt- och djurliv, Giftfri miljö och Levande sjöar 
och vattendrag. 
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§ 55 Subventionerade tillsynsavgifter enligt alkohollagen 

med anledning av pandemin 

Ärendenummer: Mn 93/2021 
Handläggare: Maria Gren 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog inför år 2021 en ny taxa för prövning och tillsyn 
enligt alkohollagen. De nya årliga avgifterna i taxan har ännu inte tagits ut, då 
politikerna först har velat se över möjligheterna till att underlätta för 
företagarna, i och med att coronapandemin drabbat många företagare hårt. 

Den subventionering som föreslås är att den fasta tillsynsavgift om 3 000 kr 
enligt taxans paragraf 9 som avser tillstånd för servering efter kl. 01.00 inte ska 
tas ut för tillsyn under 2021, samt att den fasta tillsynsavgift i övrigt enligt 
paragraf 9 och enligt paragraf 10 i taxan sänks med 50 procent av de belopp 
som anges i taxan. För företagarna innebär detta i praktiken en tillfällig 
sänkning på omkring 30 procent jämfört avgifterna i den förra taxan. 

Beslutsunderlag 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, beslutad av 
Kommunfullmäktige 19–20 oktober 2020, § 225. 
Tjänsteskrivelse 2021-04-15. 

Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

– Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ändra § 9 och § 
10 i gällande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen genom att besluta 
följande: 

1. Fast tillsynsavgift om 3 000 kr enligt 9 § som avser ”tillstånd för 
servering efter kl. 01.00” ska inte tas ut för tillsyn under 2021. 

2. Fast tillsynsavgift i övrigt enligt 9 § och enligt 10 § ska för tillsyn under 
2021 tas ut med endast 50 procent av de belopp som anges i dessa 
taxebestämmelser. 

Yrkande 

Tomas Runnquist (M) yrkar bifall på Miljökontorets förslag. 

Sten Lang (MP) yrkar bifall på Miljökontorets förslag. 

Beslut 

Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ändra § 9 och § 10 
i gällande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen genom att besluta 
följande: 

1. Fast tillsynsavgift om 3 000 kr enligt 9 § som avser ”tillstånd för 
servering efter kl. 01.00” ska inte tas ut för tillsyn under 2021. 
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2. Fast tillsynsavgift i övrigt enligt 9 § och enligt 10 § ska för tillsyn under 
2021 tas ut med endast 50 procent av de belopp som anges i dessa 
taxebestämmelser. 

§ 56 Remiss miljöfarlig verksamhet, Örebro Flygplats AB, 

Råberga 5:10 i Örebro kommun 

Handläggare: Erland Nilsson Dnr M-2021-1651 

Ärendebeskrivning 

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, gav i deldom den 16 februari 2015 
Örebro Flygplats AB tillstånd till verksamhet vid Örebro flygplats. Domstolen 
sköt upp frågan om slutliga villkor för dagvattenhantering och beslutade 
därefter i deldom den 17 augusti 2018 om fortsatt prövotid i frågan. Örebro 
Flygplats AB har nu redovisat utredning om dagvattenhanteringen och 
föreslagit slutliga villkor. Miljönämnden i Örebro har nu möjlighet att inge 
synpunkter skriftligen till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Fortsatt utredning dagvatten - Örebro flygplats 2021-02-22 

Förslag till beslut 

Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkter med stöd av 
tjänsteutlåtandes bedömning/motivering. Miljönämnden anser att 
redovisningen i huvudsak uppfyller de krav man kan ställa på en 
dagvattenutredning. Miljönämnden anser att Örebro Flygplats ABs prövotid 
kan avslutas och att begränsningsvärden för utsläpp till vatten kan fastställas 
för Örebro Flygplats AB. Tillsynsmyndigheten vill även erhålla delegation att 
ge närmare villkor om vattenreningsanläggningars utformning kopplat till 
flygplatsens verksamheter. 

Lagstöd 

Miljöbalken 2 kap. 3 och 5 §§ 

Beslut 

Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkter med stöd av 
tjänsteutlåtandes bedömning/motivering. Miljönämnden anser att 
redovisningen i huvudsak uppfyller de krav man kan ställa på en 
dagvattenutredning. Miljönämnden anser att Örebro Flygplats ABs prövotid 
kan avslutas och att begränsningsvärden för utsläpp till vatten kan fastställas 
för Örebro Flygplats AB. Tillsynsmyndigheten vill även erhålla delegation att 
ge närmare villkor om vattenreningsanläggningars utformning kopplat till 
flygplatsens verksamheter. 

Lagstöd 
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Miljöbalken 2 kap. 3 och 5 §§ 

§ 57 Ordförande och förvaltning informerar  

Handläggare: Per Lilja, Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 

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

- Johanna Elfving & Kayumba van den Brink informerar nämnden om ärendet 
gällande påträffad black mass och att avfallet nu kommer börja forslas bort. 
Miljönämnden gratulerar tjänstepersonerna på Miljökontoret för ett väl utfört 
arbete gällande ärendet. 

- Henrik Bengtsson meddelar att han kommer avsluta sin tjänst som 
förvaltningschef på Miljökontoret i augusti månad 2021.   

Förslag till beslut 

Informationen tas till protokollet. 

Beslut 

Informationen tas till protokollet. 


