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Tekniska nämnden 
 
Datum: 2022-08-26 
Tid: 08:30–14:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Anders Olsson (C) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Yngve Alkman (L) 
Lars-Arne Sellén (S) 
Lisa Lilja (S) 
Sven-Peter Sörensson (S) 
Cecilia Hermansson (C) 
Sunil Jayasooriya (V) 
Krister Eriksson (M) 
Lars Hallström (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ann-Charlotte Gustafsson (S) Tjänstgör för Henrik Asplund (S) 
Pelle Fernros (KD) Tjänstgör för Johan Svanberg (KD) 
Margareta Bratt (L) Tjänstgör för Margaretha Gunhamre (S) 
Carola Suneson (SD) Tjänstgör för Habib Brini (SD) 
 
Närvarande ersättare 
 
Övriga 
Mimmi Hodzic, Förvaltningschef  
Emma Lagefjäll, Nämndsekreterare  
Åse Friberg, Verksamhetschef  
Jenny Johrin, Verksamhetschef  
Jörgen Lundblad, Verksamhetschef 
Tove Olsson, Verksamhetschef 
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Emma Lagefjäll, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Anders Olsson (C), ordförande 
 
 
 
 
 
 
Krister Eriksson (M), justerare  
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§ 120 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte 

§ 121 Protokolljusterare 

Förslag till beslut 
Förslag till ordinarie justerare: Krister Eriksson (M) 

Förslag till ersättande justerare: Yngve Alkman (L) 

Beslut 
Till ordinarie justerare utses: Krister Eriksson (M) 

Till ersättande justerare utses: Yngve Alkman (L) 

 

§ 122 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Anders Olsson 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att anmäla övriga 
frågor som sedan besvaras av ordföranden och förvaltningen. Frågorna tas till 
protokollet och blir besvarade direkt på plats eller på kommande 
nämndsammanträde. 

Tekniska nämnden anmäler inga övriga frågor. 

 

§ 123 Anmälan av presidieberedning 
Handläggare: Emma Lagefjäll 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 15 augusti digitalt via Teams. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 124 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Tn 391/2022 
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Ärendebeskrivning 
Alla beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas till Tekniska nämnden 
på närmast följande sammanträde enligt Kommunallagen. Det är först efter 
återrapporteringen till Tekniska nämnden som delegationsbesluten vinner laga 
kraft och det är också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Tekniska 
nämnden informerade om vilka beslut som fattats genom delegation. 

Den senaste delegationsordningen för Tekniska nämnden antogs den 22 april 
2022. 

Beslutsunderlag 
Attester 
Muntliga undantag från lokala trafikföreskrifter 
W3D3 
Fordonsflytt 
LTF 
Ordförandebeslut 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 125 Anmälan av protokoll från samverkansgruppen 
Ärendenummer: Tn 140/2022 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om protokoll från sammanträden med 
samverkansgruppen via Meetings+. 

Beslutsunderlag 
Protokoll, 2022-06-07 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 
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§ 126 Förvaltningens information 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen informerar Tekniska nämnden om aktuella händelser 
och ärenden. 

Beslutsunderlag 
Information om det säkerhetspolitiska läget, 2022-08-26 
Muntlig information: 
Presentation av ny verksamhetschef för Gas - Mimmi Hodzic, Tove Olsson 
Information om säkerhetsarbetet - Magnus Karlsson 
Information om Park och gatas fortsatta arbete efter stormen - Magnus 
Carlberg 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 127 Återrapportering arbetsmiljö 
Ärendenummer: Tn 355/2020 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade den 23 januari 2020, § 26 att ge Tekniska 
förvaltningen i uppdrag att löpande återrapportera förvaltningens 
arbetsmiljöarbete vid nämndens sammanträden. Presidiet har enligt nämndens 
beslut delegation att tillsammans med förvaltningschef definiera vad som ska 
avrapporteras samt tidsram. 

Stående punkter på ärendet: 

Skyddskommittéarbete 

66a anmälan 

Medarbetaruppföljning 

Revisionsrapport 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
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Tekniska nämnden informeras på dagens sammanträde om hur 
arbetsmiljöarbetet gått sedan nämnden senast informerades på 
nämndsammanträdet den 17 juni 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-26 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tekniska förvaltningens återrapportering av arbetsmiljöarbetet godkänns. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska förvaltningens återrapportering av arbetsmiljöarbetet godkänns. 

 

§ 128 Särskilt redovisande av delegationsbeslut 
Handläggare: Peter Smedberg 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får vid varje nämndsammanträde en mer ingående 
redovisning av ett beslut som fattats på delegation. Beslutet som redovisas väljs 
ut av Tekniska nämndens presidium. 

Vid dagens sammanträde får Tekniska nämnden en redovisning av bidrag för 
fönsteråtgärder. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 129 Återrapportering belysning i parker 
Ärendenummer: Tn 6855/2021 
Handläggare: Magnus Carlberg 
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Ärendebeskrivning 
På Tekniska nämndens sammanträde den 12 november 2021 § 153 fick 
Tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en tidsplan för arbetet med 
belysning i parker samt att löpande återrapportera om arbetet till Tekniska 
nämnden. 

Tekniska nämnden informeras på dagens sammanträde om hur arbetet med 
belysning i parker gått sedan nämnden senast informerades på 
nämndsammanträdet den 17 juni 2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 130 Återrapport efter tillsynsbesök från Elsäkerhetsverket 
Handläggare: Åse Friberg 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får en återrapport efter tillsynsbesök från 
Elsäkerhetsverket. 

Beslutsunderlag 
Beslut, 2022-07-04 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 131 Lägesrapport belysningssatsningar 
Handläggare: Peter Grönlund 
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Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får en löpande lägesrapport avseende belysningssatsning 
2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 132 Information från Avfall om hantering av invasiva 
arter 
Handläggare: Jörgen Lundblad 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om avfallsverksamhetens hantering av invasiva 
arter. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 133 Information om nya riktlinjer för ansvar och 
skyldigheter för innehavare av elanläggningar inom 
Tekniska förvaltningen 
Handläggare: Lisa Osterman 
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Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om nya riktlinjer för ansvar och skyldigheter för 
innehavare av elanläggningar inom Tekniska förvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för ansvar och skyldigheter för innehavare av elanläggningar TF 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 134 Uppföljning av höjda parkeringsavgifter i Örebro 
tätort 
Handläggare: Hanna Malm, Emelie Tiveljung 

Ärendebeskrivning 
Utifrån Kommunfullmäktiges beslut den 19 oktober 2020, § 225 (KS 
187/2020) höjdes parkeringsavgifterna i zon 1 den 1 januari 2021 och i zon 2 
den 15 juni 2021. Samtidigt som avgiftsförändringen i zon 2 infördes 
boendeparkering i zon 2. Avgiftsförändringarna har följts upp och de 
övergripande resultaten och slutsatserna är: 

• Beläggningsgraden i zon 1 har minskat något men är fortsatt lokalt hög. 
• Beläggningsgraden i zon 2 har minskat dagtid men ökat nattetid. Den 

genomsnittliga beläggningsgraden har inte förändrats. 
• Beläggningsgraden i området utanför zon 2 har ökat. 
• Fler boende parkerar på allmänna parkeringsplatser till följd av 

erbjudandet om boendeparkering. 
• En stor del av de som parkerar dagtid i zon 2 kommer från Örebro tätort 

och har därmed inte rest långt. 

Noterbart är att uppföljningen genomfördes under tiden samhället var belagt 
med pandemirestriktioner som påverkade bland annat hur människor reste till 
arbetet. De exakta siffrorna på exempelvis beläggningsgrad kanske inte är 
representativa, men före- och eftermätningarna är genomförda under samma 
förhållanden vilket ändå gör dem jämförbara. 

Beslutsunderlag 
Rapport ”Uppföljning av höjda parkeringsavgifter i Örebro tätort – resultat av 
mätningar före och efter höjningen” 
Tjänsteskrivelse, 2022-07-11 
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Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Tekniska nämnden: 

- Uppföljningsrapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Uppföljningsrapporten läggs till handlingarna. 

 

§ 135 Avfallstaxa 2023 - Beredning 
Ärendenummer: Tn 7616/2021 
Handläggare: Jörgen Lundblad 

Ärendebeskrivning 
Förslag till förändring av avfallstaxan 2023 har tagits fram med initiativ från 
avfallsverksamheten, Tekniska förvaltningen. 

Förslag till 2023 års avfallstaxa utgår från 2022 års taxenivå. 

Förslaget är baserat på förändringar som beror framför allt på indexökningar 
för entreprenader och inköp, men även någon tillkommande kostnadspost i 
nuvarande verksamhet samt i syfte att nå självfinansieringen av taxan för det i 
reglementet angivna verksamhetsuppdraget. Alla åtgärder påverkar 
kostnadsläget. 

Förslaget innehåller även nya tjänster som jobbats fram utifrån ändring i 
lagstiftning gällande bygg- och rivningsavfall från 1/1 2023. 

Tekniska nämnden informerades om arbetet med taxan vid sammanträdet den 
17 juni 2022. Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i september 
2022. 

Beslutsunderlag 
Förslag till avfallstaxa 2023 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-08 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i september 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i september 2022. 
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§ 136 Vatten- och avloppstaxa för Örebro kommun 2023 - 
Beredning 
Ärendenummer: Tn 516/2022 
Handläggare: Jenny Johrin 

Ärendebeskrivning 
VA-verksamheten i Örebro finansieras till 100 % av avgifter. Intäkterna består 
av bruknings- och anläggningsavgifter. 

Brukningsavgiften är baserad på vattenförbrukning och består av en fast och 
en rörlig del. Avgiften ska täcka VA-verksamhetens drift som också omfattar 
kapitalkostnader för verksamhetens investeringar i anläggningar och förnyelse. 

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att täcka kostnaden för att ordna 
en allmän VA-anläggning. 

Anläggningsavgiftens storlek ska bestämmas på beräkningsgrunder som 
innebär att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar 
fastighetens andel av kostnaden för att ordna VA-anläggningen. Det maximala 
avgiftsuttaget ska motsvara genomsnittliga kostnaden för utbyggnad av VA 
(ledningsnät och upprätta förbindelsepunkt, FP) till en fastighet i kommunen. 

Tekniska nämnden informerades om arbetet med taxan vid sammanträdet den 
17 juni 2022. Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i september 
2022. 

Beslutsunderlag 
Beredning Vatten- och avloppstaxa för Örebro kommun 2023 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i september 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i september 2022. 

 

§ 137 Parkeringsavgifter Conventumgaraget - Beredning 
Ärendenummer: Tn 4488/2022 
Handläggare: Ferid Kovacevic 

Ärendebeskrivning 
Parkeringsavgiften i Conventumgaraget har inte höjts sedan 2014. I förhållande 
till övriga centralt placerade garage i Örebro ligger Conventumgaraget avgifter 
lägst. Därför ses en höjning av avgifterna som nödvändigt av flera skäl, primärt 
för att det tillkommit kostnader kopplat till säkerheten i garaget, med fler 
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ronderingar av väktare samt investering kopplat till tillträde till garaget, men 
även på grund av ökade kostnader för renhållning som tillkommit. Ett 
ytterligare skäl till höjning av avgiften är att bibehålla en sund konkurrens 
gentemot övriga garage i närområdet samt i staden i stort. 

I garaget finns laddplatser för elbilar, dessa hanteras av extern part och 
eventuella kostnader för laddning hanteras inte av Tekniska nämnden utan 
tillkommer separat. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i september 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-15 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i september 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i september 2022. 

 

§ 138 Taxa för färd- och parkeringstillstånd - Beredning 
Handläggare: Peter Grönlund, Jessica Persson 

Ärendebeskrivning 
I Tekniska nämndens Verksamhetsplan och budget, beslutad av Tekniska 
nämnden, den 21 januari 2022, § 193, framgår att nämnden bland annat ska 
bidra till målområde ”Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro” 
genom åtagandet: 

• Översyn av taxor och avgifter på den skattefinansierade delen. 

Under året har detta arbete påbörjats och fortsatt översyn av taxorna planeras. 
En taxa som setts över och föreslås förändras är taxan för ärenden om 
undantag från förbud mot trafik med motorfordon och förbud mot parkering 
(färd- och parkeringstillstånd). 

I trafikförordningen och i lokala trafikföreskrifter som kommunen meddelat 
framgår att det på vissa platser i kommunen råder förbud mot att färdas med 
motorfordon och förbud mot att parkera. Ibland uppkommer emellertid ett 
behov för bland annat enskilda företag att nyttja dessa områden för sådana 
ändamål. Om du behöver använda en gata eller väg under längre tid eller för 
enstaka dagar där motorfordonstrafik är förbjuden eller där det råder förbud 
att parkera, kan man ansöka till Tekniska förvaltningen om undantag från 
sådant förbud. Dessa tillstånd kallas för färd- och parkeringstillstånd. 
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För handläggningen av dessa ärenden finns en gällande taxa. Det är en taxa 
som har funnits länge och den har varit oförändrad sen starten 2011. Ett 
förslag till förändrad taxa för färd- och parkeringstillstånd är framtaget. 
Förslaget innebär en kostnad på 800 kronor/fordon för tillstånd ett år och 1 
600 kronor/fordon för tillstånd två år. 

Personalmässigt så tar arbetet med färdtillstånden ca 30 % av en medarbetares 
arbetstid. Det är ofta speciella ärenden som måste diskuteras med den sökande, 
men även i trafikgruppen för att få med alla aspekter på ärendet. Intäkten för 
färdtillstånd år 2021 var 58 tkr. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i september 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-02 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i september 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i september 2022. 

 

§ 139 Avgift för långa, breda och tunga transporter - 
Beredning 
Handläggare: Anna-Lena Thorslund, Peter Grönlund 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Tekniska nämndens sammanträde den 26 augusti 2022. 

 

§ 140 Revidering av markupplåtelsetaxa - Beredning 
Ärendenummer: Tn 3984/2022 
Handläggare: Magnus Storm 

Ärendebeskrivning 
I samband med revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna samt 
införande av ny parkeringstaxa initierades behovet av att även revidera de av 
Kommunfullmäktige tidigare beslutade taxorna för markupplåtelse. De 
revideringar som görs i dessa är taxor rörande om man i samband med en 
upplåtelse enligt ordningslagen ianspråktar avgiftsbelagd parkering. Vidare 
införs en helt ny taxa för friflytande mobilitetssystem (el-sparkcyklar m.fl) 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i september 2022. 



ÖREBRO Protokoll  
 

  14 (18) 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-07-05 
Förslag till reviderad markupplåtelsetaxa 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i september 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i september 2022. 

 

§ 141 Detaljplan för Olaus Petri 3:232 (Hjortstorpsplan) - 
Beslut 
Ärendenummer: Tn 3708/2022 
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus i 6 
våningar på fastigheten Olaus Petri 3:232, vid Hjortstorpsplan. Syftet är också 
att möjliggöra en liten restaurangverksamhet i bottenvåningen. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-08 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 

 

§ 142 Detaljplan för Mosås 7:69 m.fl. - Beslut 
Ärendenummer: Tn 3745/2022 
Handläggare: Magnus Karlsson 
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Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att skapa långsiktiga möjligheter för 
förskoleverksamhet, i den befintliga huvudbyggnaden på Mosås 7:69. Den 
valda platsen syftar till att tillgodose ett utbud av förskoleplatser i Marieberg 
och möta behov av en närliggande, mindre förskola i en grön miljö. Ljudmiljön 
ska förbättras och kvalitéer på förskolegården ska bevaras och utökas. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-08 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 

 

§ 143 Övergripande plan för nödvattenförsörjning vid 
dricksvattenrelaterade samhällsstörningar i Örebro - Beslut 
Ärendenummer: Tn 3188/2022 
Handläggare: Jenny Johrin 

Ärendebeskrivning 
Den 22 september 2021 beslutade Kommunfullmäktige att styrdokumentet för 
nödvattenförsörjning i Örebro kommun § 252, Ks 1008/2021 skulle antas och 
börja gälla från och med den 1 oktober 2021. I samma beslut fick nämnderna i 
uppdrag att ta fram en nödvattenplan som tillser att allmänheten försörjs med 
nödvatten från tankar vid förutbestämda utskänkningsplatser samt att 
prioriterade verksamheter blir försörjda med nödvatten. Nödvattenplanen 
skulle utgå från den politiska prioriteringen av verksamhetsområden som finns 
i styrdokumentet. Den färdiga nödvattenvattenplanen ska slutligen antas av 
Kommunstyrelsen. Utöver nödvattenplanen beslutades att en fungerande plan 
för distribution och logistik avseende nödvatten samt en kommunikationsplan 
ska tas fram. Distributionsplanen ska enligt beslutet prövas och uppdateras 
årligen, men under projektet har man konstaterat att detta är en mycket 
resurskrävande ambitionsnivå och föreslår istället att planen revideras vid vart 
annat år eller vid behov. I föreliggande ärende redovisas nödvattenplanen och 
förslag på beslut kring hantering av övriga planer lämnas. 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 17 juni 2022. 
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Beslutsunderlag 
Övergripande plan för nödvattenförsörjning i Örebro kommun, 2022-05-02, 
Tn 3188/2022 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-02 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Övergripande plan för nödvattenförsörjning vid dricksvattenrelaterade 
samhällsstörningar i Örebro, Örebros Nödvattenplan, antas. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Övergripande plan för nödvattenförsörjning vid dricksvattenrelaterade 
samhällsstörningar i Örebro, Örebros Nödvattenplan, antas. 

Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen. 

 

§ 144 Internlån VA - Beslut 
Ärendenummer: Tn 3485/2022 
Handläggare: Pär Lindberg 

Ärendebeskrivning 
Investeringar i VA-verksamheten finansieras sedan 2012, då verksamheten 
övergick till en ny redovisningsprincip, alltid med långfristiga internlån. 

För året budgeteras investeringar för VA verksamheten 536 mnkr(inkl överf 
budget f g år). För att finansiera dessa krävs det internlån från kommunen. 
Saldot på VA-verksamhetens redovisningsmässiga bankkonto är för 
närvarande -76 mnkr. 

För att återställa saldot på kontot samt att ordna finansiering till årets fortsatta 
VA-investeringar anhåller därför inom VA-verksamheten om ett internlån på 
130 mnkr. 

Önskad amorteringstid 50 år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-10 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tekniska nämnden anhåller om internlån om 130 miljoner kr hos 
Kommunstyrelseförvaltningen med en amorteringstid på 50 år. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska nämnden anhåller om internlån om 130 miljoner kr hos 
Kommunstyrelseförvaltningen med en amorteringstid på 50 år. 

 

§ 145 Beslut om avsteg från Örebro kommuns riktlinjer för 
utsläpp av avloppsvatten 
Ärendenummer: Tn 4428/2022 
Handläggare: Karin Saverman 

Ärendebeskrivning 
Ärende har inkommit med begäran om avsteg från begränsningsvärdena i 
Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter, från Tage 
Rejmes i Örebro Bil AB. 

Miljöingenjören vid Reningsverket gör bedömningen att avsteg kan medges, 
eftersom anledningen till den ökade koncentrationen av föroreningar är att 
mindre vatten släpps ut. De totala föroreningsmängderna har därmed inte ökat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-15 
Förslag till Beslut om avsteg från Örebro kommuns riktlinjer för utsläpp av 
avloppsvatten, Tage Rejmes i Örebro Bil AB 
Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. 
Bedömning av utsläpp till spillvattenledningsnätet 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tekniska nämnden medger delegation av Beslut om avsteg från Örebro 
kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten Tage Rejmes i Örebro Bil AB. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska nämnden medger delegation av Beslut om avsteg från Örebro 
kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten Tage Rejmes i Örebro Bil AB. 

 

§ 146 Beslut om avsteg från Örebro kommuns riktlinjer för 
utsläpp av avloppsvatten 
Ärendenummer: Tn 4429/2022 
Handläggare: Karin Saverman 
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Ärendebeskrivning 
Ärende har inkommit med begäran om avsteg från begränsningsvärdena i 
Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter, från D&D 
Biltvättar AB 

Miljöingenjören vid Reningsverket gör bedömningen att avsteg kan medges 
eftersom anledningen till den ökade koncentrationen av föroreningar är att 
mindre vatten släpps ut. De totala föroreningsmängderna har därmed inte ökat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-15 
Förslag till Beslut om avsteg från Örebro kommuns riktlinjer för utsläpp av 
avloppsvatten, D&D Biltvättar AB 
Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. 
Bedömning av utsläpp till spillvattenledningsnätet 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tekniska nämnden medger delegation av Beslut om avsteg från Örebro 
kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten D&D Biltvättar AB 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska nämnden medger delegation av Beslut om avsteg från Örebro 
kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten D&D Biltvättar AB 
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