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Miljönämnden 
 
Datum: 2022-08-23 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Per Lilja (S) 
Brittis Sundström (KD) 
Tomas Runnquist (M) Anmäler jäv § 83 
Gunilla Neogard (S) 
Arne Bergqvist (S) 
Linda Linder (S) 
Christer Karlsson (S) 
Berit Hallén (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 

Helena Viking (V) §§ 80-82 samt §§ 84-
99. Anmäler jäv § 83 

Jan Jorsäter (C) Jan Jorsäter (C) ersätter Tomas 
Runnquist (M) § 83 

Kent Ekström (KD) Kent Ekström (KD) ersätter Helena 
Viking (V) § 83 

Levi Rönnberg (L) Levi Rönnberg (L) ersätter Karin 
Pernefalk (M) §§ 80-99 

 
Närvarande ersättare 
Michael Larsson (SD) 
 
Övriga 
Johanna Elfving, förvaltningschef 
Markus Behr, enhetschef hälsoskydd  
Kristian Hellström, enhetschef livsmedel  
Amanda Näsström, enhetschef miljöskydd  
Leif Andersson, alkoholinspektör  
Johanna Bengtsson, miljö-och hälsoskyddsinspektör 
Sofia Manner, miljö-och hälsoskyddsinspektör 
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Paulina Alklind, miljö-och hälsoskyddsinspektör 
Anton Fernroth Börjel, miljö-och hälsoskyddsinspektör 
Marie Larsson, miljö-och hälsoskyddsinspektör 
Louise Kransmo, miljö-och hälsoskyddsinspektör 
Linnea Nyberg, administrativ samordnare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragraf 80–99 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per Lilja (S), ordförande 
 
 
 
 
Mats Andersson (M), justerare  
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§ 80 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 att följande får närvara på sammanträdet: 

Johan Crondahl. 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälda övriga frågor: 

Berith Tedsjö-Winkler (L) anmäler en övrig fråga gällande information om 
rådande kommunala riktlinjer gällande bortforsling av skrotbilar. Sofia Manner 
besvarar frågan under sammanträdet. 

Sten Lang (MP) anmäler en övrig fråga gällande vem som ansvarar för tillsynen 
av långfärdsbussarnas sanitära faciliteter. Markus Behr besvarar frågan under 
sammanträdet. 

Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande delegationsärende M-
xxxxxxxxx rörande ett läckande avlopp. Louise Kransmo besvarar frågan 
under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Anmälan tas till protokollet. 
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§ 82 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 2022-06-01 till 2022-07-31. 

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. 

§ 83 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Villa Strömpis,  restaurang Frimis och restaurang Pitchers 
Handläggare: Leif Andersson AlkT 03-2022-46/47/4 

Ärendebeskrivning 
Laweka-gruppen driver flera restauranger i Örebro. Respektive dotterbolag har 
nu ansökt om utökad serveringstid från nuvarande stopptid kl. 02.00 till kl. 
03.00 vid Villa Strömpis, restaurang Frimis och restaurang Pitchers. 
Ansökningarna avser såväl tiderna inomhus som utomhus under en period av 
sex alternativt tolv månader. Bolagets företrädare har muntligen uppgett att 
ansökningarna endast avser helgnätterna. Bolagets företrädare uppger 
muntligen att ansökningarna gärna får bordläggas i avvaktan på förvaltningens 
utredning om serveringstider. De tre restaurangerna ligger i centrala Örebro, 
Villa Strömpis och Frimis har stora uteserveringar på privatägd mark, Pitchers 
har en uteservering på kommunal mark. Alla tre restaurangerna har en 
nöjesinriktning, Villa Strömpis och Frimis med konserter och nattklubb, 
Pitchers med sportinriktning och förströelsespel såsom bowling, femkamp 
med mera.  
2022-05-17 beslutade Miljönämnden att återremittera ärendet till förvaltningen. 
Vid nästkommande sammanträde, 2022-06-10, presenterades en utredning om 
eventuellt förändrade riktlinjer utifrån ett utredningsdirektiv om serveringstider 
till kl. 03.00. Nämnden beslutade att inte ändra de nuvarande riktlinjerna.  
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Beslutsunderlag 
Upprättad utredning 
Tre ansökningar  
Karta  
Debattinlägg  
Remissvar Hälsoskydd  
Remissvar Polisen  
Kommunens riktlinjer för alkoholservering 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden avslår ansökan i enlighet med nämndens riktlinjer och jml. 8 
kap. 19 § då sökanden inte har visat att kraven i 8 kap 12 och 17 §§ är 
uppfyllda. 

Nämndens behandling 
Tomas Runnquist (M) och Emilie Toro Hartman (S) anmäler jäv och deltar 
inte i handläggning eller i beslut av ärendet. 

Yrkande 
Berith Tedsjö-Winkler (L) yrkar avslag till förmån för eget skriftligt yrkande 
gällande "Att - Lawekagruppens dotterbolag Villa Strömpis, restaurang Frimis samt 
restaurang Pitscher´s beviljas en prövotid med förlängda stopptider till kl 03.00 under ett års 
tid under helgnätter. Att - de förlängda stopptiderna utvärderas efter ett år utifrån 
polismyndigheten region Bergslagens rapporter och bedömningar samt antalet inkomna 
anmälningar om bullerstörningar som kan härröra till den förlängda stopptiden mellan 
02:00 - 03.00." 

Levi Rönnberg (L), Sten Lang (MP) och Mats Andersson (M) yrkar bifall på 
Berith Tedsjö-Winklers (L) yrkande. 

Proposition 
Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
Miljökontorets förslag om avslag på ansökan om utökade öppettider samt 
Berith Tedsjö-Winklers (L) skriftliga yrkande "Att - Lawekagruppens dotterbolag 
Villa Strömpis, restaurang Frimis samt restaurang Pitscher´s beviljas en prövotid med 
förlängda stopptider till kl 03.00 under ett års tid under helgnätter. Att - de förlängda 
stopptiderna utvärderas efter ett år utifrån polismyndigheten region Bergslagens rapporter och 
bedömningar samt antalet inkomna anmälningar om bullerstörningar som kan härröra till 
den förlängda stopptiden mellan 02:00 - 03.00.". Ordförande ställer sedan förslagen 
mot varandra och finner att Miljönämnden beslutar enligt Miljökontorets 
förslag. 
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Votering 

Votering begärs och verkställs. 

Ja-röst innebär bifall till Miljökontorets förslag och Nej-röst innebär bifall till 
Berith Tedsjö-Winklers (L) yrkande. 

Ja-röster lämnas av Per Lilja (S), Brittis Sundström (KD), Jan Jorsäter (C), 
Gunilla Neogard (S), Arne Bergqvist (S), Linda Linder (S), Christer Karlsson 
(S), Berit Hallén (S) Marita Andersson (C), Kent Ekström (KD) och Leif-Åke 
Persson (SD). 

Nej-röster lämnas av Levi Rönnberg (L), Mats Andersson (M), Berith Tedsjö-
Winkler (L) och Sten Lang (MP). 

Ordförande Per Lilja (S) finner att Miljönämnden med resultatet 11 Ja-röster 
och 4 Nej-röster beslutar enligt Miljökontorets förslag. 

Beslut 
Miljönämnden avslår ansökan i enlighet med nämndens riktlinjer och jml. 8 
kap. 19 § då sökanden inte har visat att kraven i 8 kap 12 och 17 §§ är 
uppfyllda. 

Reservation 
Berith Tedsjö-Winkler(L), Levi Rönnberg (L), Mats Andersson (M) och Sten 
Lang (MP) reserverar sig mot Miljönämndens beslut. 

§ 84 Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskild 
avloppsanläggning för xxxxxxxxxx 
Handläggare: Johanna Bengtsson Dnr M-xxxxxxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning, övergödning 
och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan även 
förorena er egen eller er grannes dricksvattenbrunn. Avloppsvattnet måste 
därför renas vilket speglas i vår nationella lagstiftning (miljöbalken). Detta lyfts 
även fram i de nationella miljömål som Sverige har antagit, bland annat målen 
om ”Ingen övergödning” och ”Grundvatten av god kvalitet”. Med målsättning 
att samtliga enskilda avlopp ska uppfylla gällande krav genomför Miljökontoret 
områdesvis inventeringar i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-09 
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Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, xxxxxxxxxxxx pers.nr 
xxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 31 maj 
2024 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den 
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxx i Örebro 
kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, xxxxxxxxxxxx pers.nr 
xxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 31 maj 
2024 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den 
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxx i Örebro 
kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken 

§ 85 Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskilt avlopp, 
xxxxxxxxxxx 
Handläggare: Johanna Bengtsson Dnr M-xxxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning, övergödning 
och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan även 
förorena er egen eller er grannes dricksvattenbrunn. Avloppsvattnet måste 
därför renas vilket speglas i vår nationella lagstiftning (miljöbalken). Detta lyfts 
även fram i de nationella miljömål som Sverige har antagit, bland annat målen 
om ”Ingen övergödning” och ”Grundvatten av god kvalitet”. Med målsättning 
att samtliga enskilda avlopp ska uppfylla gällande krav genomför Miljökontoret 
områdesvis inventeringar i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-09 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, xxxxxxxxxxx, pers.nr 
xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 31 maj 
2024 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den 
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxxxxxx i Örebro 
kommun. 



ÖREBRO Protokoll  
 

  8 (23) 
 

 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken. 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, xxxxxxxxxxx, pers.nr 
xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 31 maj 
2024 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den 
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxxxxxx i Örebro 
kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken. 

§ 86 eslut om utsläppsförbud vid vite, enskild 
avloppsanläggning för xxxxxxxxxx 
Handläggare: Johanna Bengtsson Dnr M-xxxxx 

Ärendebeskrivning 
Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning, övergödning 
och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan även 
förorena er egen eller er grannes dricksvattenbrunn. Avloppsvattnet måste 
därför renas vilket speglas i vår nationella lagstiftning (miljöbalken). Detta lyfts 
även fram i de nationella miljömål som Sverige har antagit, bland annat målen 
om ”Ingen övergödning” och ”Grundvatten av god kvalitet”. Med målsättning 
att samtliga enskilda avlopp ska uppfylla gällande krav genomför Miljökontoret 
områdesvis inventeringar i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-09 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxxx 
pers.nr. xxxxxxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxxxx, pers.nr. 
xxxxxxxxxxxxxxx, båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med 
den 31 maj 2024 släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC och BDT 
(bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten 
xxxxxxxxxx i Örebro kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken 
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Beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxxx 
pers.nr. xxxxxxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxxxx, pers.nr. 
xxxxxxxxxxxxxxx, båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med 
den 31 maj 2024 släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC och BDT 
(bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten 
xxxxxxxxxx i Örebro kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken 

§ 87 Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskild 
avloppsanläggning för xxxxxxxxxxxx 
Handläggare: Johanna Bengtsson Dnr M-xxxxx 

Ärendebeskrivning 
Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning, övergödning 
och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan även 
förorena er egen eller er grannes dricksvattenbrunn. Avloppsvattnet måste 
därför renas vilket speglas i vår nationella lagstiftning (miljöbalken). Detta lyfts 
även fram i de nationella miljömål som Sverige har antagit, bland annat målen 
om ”Ingen övergödning” och ”Grundvatten av god kvalitet”. Med målsättning 
att samtliga enskilda avlopp ska uppfylla gällande krav genomför Miljökontoret 
områdesvis inventeringar i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-09 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, xxxxxxxxxx, pers.nr 
xxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 31 maj 
2024 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den 
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxx i Örebro 
kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken. 
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Beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, xxxxxxxxxx, pers.nr 
xxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 31 maj 
2024 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den 
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxx i Örebro 
kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken. 

§ 88 Beslut om föreläggande vid vite, xxxxxxxxxxx Örebro 
kommun 
Handläggare: Sofia Manner Dnr M-xxxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Miljönämndens sammanträde 2022-08-23. 

§ 89 Beslut om föreläggande vid vite Region Örebro Län, 
Regionssjukhuset 1, Usö Avdelningskök Psyk 
vårdavdelning, P-Hus, Södra Grev Rosengatan 40 i Örebro 
kommun 
Handläggare: Paulina Alklind Dnr M-2022-3519 

Ärendebeskrivning 
Miljökontoret har uppmärksammat att samma brister som låg till grund för 
uppföljande kontroller samt föreläggande under 2021 och 2022 återkommer. 
Då samma brister återkommer är det motiverat att förena ett föreläggande med 
ett löpande vite om 5 000 kr för att förmå verksamheten att följa beslutet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-04 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Region Örebro Län, med 
organisationsnummer 16232100-0164, att på Usö Avdelningskök Avd. Psyk 
vårdavdelning, P-Hus, Södra Grev Rosengatan 40 i Örebro: 

- Kontrollera temperaturen vid upphettning av livsmedel varje dag, vid lunch 
och middag, samt dokumentera vilken produkt som har 
kontrollerats och vad temperaturmätningen visar. 

Beslutet gäller från det att beslutet vunnit laga kraft och 16 kalenderveckor 
framåt. Beslutet förenas med ett löpande vite om 5 000 kr för varje tillfälle som 
Miljökontoret vid tillsyn konstaterar att beslutet inte följs. Miljökontoret kan 
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ansöka om utdömande av vite för bristande efterlevnad för högst ett 
tillsynstillfälle per månad. 

Lagstöd 
Förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1 
Förordning (EG) 852/2004, artikel 5, punkt 1 och 2 a – g 
Livsmedelslagen (2006:804) 22-23 §§ 
Lag om viten (1985:206) 2-3 §§.  

Beslut 
Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Region Örebro Län, med 
organisationsnummer 16232100-0164, att på Usö Avdelningskök Avd. Psyk 
vårdavdelning, P-Hus, Södra Grev Rosengatan 40 i Örebro: 

- Kontrollera temperaturen vid upphettning av livsmedel varje dag, vid lunch 
och middag, samt dokumentera vilken produkt som har 
kontrollerats och vad temperaturmätningen visar. 

Beslutet gäller från det att beslutet vunnit laga kraft och 16 kalenderveckor 
framåt. Beslutet förenas med ett löpande vite om 5 000 kr för varje tillfälle som 
Miljökontoret vid tillsyn konstaterar att beslutet inte följs. Miljökontoret kan 
ansöka om utdömande av vite för bristande efterlevnad för högst ett 
tillsynstillfälle per månad. 

Lagstöd 
Förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1 
Förordning (EG) 852/2004, artikel 5, punkt 1 och 2 a – g 
Livsmedelslagen (2006:804) 22-23 §§ 
Lag om viten (1985:206) 2-3 §§.  

§ 90 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
Ärendenummer: Mn 92/2022 
Handläggare: Kristian Hellström 

Ärendebeskrivning 
Senast en taxa togs för livsmedelskontrollen var 2019. För att hålla taxan 
aktuell görs regelbundet nya uträkningar. Taxeuträkningen följer den modell 
som SKR (Sveriges kommuner och regioner) tillhandahåller. Den nya modellen 
tar hänsyn till nya regelverk och gör en del förtydliganden. 

Om justeringar inte görs kommer det innebära svårigheter att genomföra 
övergången till det nya riskklassystemet och efterhandsdebitering för 
livsmedelskontrollen.  Nämnden föreslår därför kommunfullmäktige att anta 
redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom 
livsmedelsområdet. 

Förslaget innebär en höjning av timavgiften med 3.3% och innehåller 
övergångsbestämmelser inför den nya riskklassningsmodellen och 
efterhandsdebitering. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-08 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

1. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar taxa för kommunens 
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet (2022-08-08) 

2. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan 
ska gälla från och med den 1 januari 2023. 

Beslut 
1. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar taxa för kommunens 
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet (2022-08-08) 

2. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan 
ska gälla från och med den 1 januari 2023. 

§ 91 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 
Ärendenummer: Mn 91/2022 
Handläggare: Kristian Hellström 

Ärendebeskrivning 
Taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen är i behov av att justeras på 
grund av förändrade kostnader. Förändringen kan göras då förvaltningen 
förutser lägre personalkostnader under de kommande åren. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-09 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

1. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för 
prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2022-08-09). 

2. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att taxan gäller från 
och med den 1 januari 2023. 

Beslut 
1. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för 
prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2022-08-09). 

2. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att taxan gäller från 
och med den 1 januari 2023. 
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§ 92 Taxa för tillsyn och prövning av tobak, tobaksfria 
nikotin-produkter och andra liknande produkter 
Ärendenummer: Mn 98/2022 
Handläggare: Kristian Hellström 

Ärendebeskrivning 
Från och med 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter genom lagen 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser 
om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av 
tobaksfria nikotinprodukter. Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker 
som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. 

Sedan tidigare finns lagen om Tobak och liknande produkter (2018:2088) som 
reglerar tobaksvaror och örtprodukter för rökning och elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare. 

Kommunerna har en del av tillsynsansvaret enligt båda lagstiftningar. 
Hanteringen av anmälningar, prövning och tillsyn innebär kostnader som 
kommunen kan finansiera via avgifter 

Förutsatt att Kommunfullmäktige antar taxan för tillsyn och prövning av 
tobak, tobaksfria nikotin-produkter och andra liknande produkter kan tillsynen 
av tobaksfria nikotinprodukter finansieras från och med 2023. Taxan innehåller 
ändringar av den befintliga taxan för tillsyn av tobak och liknande produkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-09 
Förslag på Taxa för tillsyn och prövning av tobak, tobaksfria nikotin-produkter 
och andra liknande produkter 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

1. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar taxa för tillsyn och 
prövning av tobak, tobaksfria nikotin-produkter och andra liknande produkter 
(2022-08-09). 

2. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan 
ska gälla från och med den 1 januari 2023. 

Beslut 
1. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar taxa för tillsyn och 
prövning av tobak, tobaksfria nikotin-produkter och andra liknande produkter 
(2022-08-09). 

2. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan 
ska gälla från och med den 1 januari 2023. 
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§ 93 Yttrande angående NCC Industry AB:s ansökan om 
tidsbegränsat tillstånd för bergtäkt, på fastigheterna Eker 
14:22, 14:23 och 14:25 
Handläggare: Anton Fernroth Börjel Dnr M-2019-2763 

Ärendebeskrivning 
NCC Industry AB har lämnat in en ansökan om ett tidsbegränsat tillstånd för 
att fortsätta bedriva etablerad täktverksamhet inom befintligt brytområde inom 
fastigheterna Eker 14:22, 14:23 och 14:25 till Miljöprövningsdelegationen 
Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsens dnr 551-2434-2022. Miljönämnden i 
Örebro kommun har getts möjlighet att lämna ett yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-08 
Verksamhetens ansökan med bilagor om tidsbegränsat tillstånd till 
miljöprövningsdelegationen, daterad 16 mars 2022. 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande: 

1. Miljönämnden har inget i sak att erinra kring etablerad verksamhets önskan 
att under fyra (4) år fortsätta att utvinna det kvarvarande bergmaterialet inom 
befintligt brytområde och till samma brytdjup som i tidigare tillstånd. 
2. Miljönämnden ser positivt på förslaget att utöka den ekonomiska säkerheten 
om ett nytt tillstånd beviljas.  
3. Miljönämnden har inga synpunkter på sökandes förslag att justera villkoret 
för tillåtna vibrationer i bostäder som följd av sprängning. 
4. Det måste säkerställas så att obehöriga ej kan dumpa avfall eller skrotbilar 
inom verksamhetsområdet när täkten är efterbehandlad. 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande: 

1. Miljönämnden har inget i sak att erinra kring etablerad verksamhets önskan 
att under fyra (4) år fortsätta att utvinna det kvarvarande bergmaterialet inom 
befintligt brytområde och till samma brytdjup som i tidigare tillstånd. 
2. Miljönämnden ser positivt på förslaget att utöka den ekonomiska säkerheten 
om ett nytt tillstånd beviljas.  
3. Miljönämnden har inga synpunkter på sökandes förslag att justera villkoret 
för tillåtna vibrationer i bostäder som följd av sprängning. 
4. Det måste säkerställas så att obehöriga ej kan dumpa avfall eller skrotbilar 
inom verksamhetsområdet när täkten är efterbehandlad. 
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§ 94 Yttrande - samråd avseende detaljplan för 
fastigheten Mosås 7:69 m.fl 
Ärendenummer: Mn 86/2022 
Handläggare: Marie Larsson 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om 
yttrande senast den 31 augusti 2022. 

Syftet med detaljplanen är att skapa långsiktiga möjligheter för 
förskoleverksamhet i den befintliga byggnaden på Mosås 7:69. Den valda 
platsen syftar till att tillgodose ett utbud av förskoleplatser i Marieberg. 
Ljudmiljön ska förbättras och kvalitéer på förskolegården ska bevaras och 
utökas. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra bostadsändamål, sekundärt 
efter förskoleändamål. 

Nuvarande detaljplan möjliggör endast bostäder, och den befintliga 
förskoleverksamheten har ett tillfälligt bygglov som löper ut i november 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-23 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Samrådsinformation 
Bullerutredning 
Trädinventering 
Studie friytor och buller 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att nedanstående synpunkter 
beaktas. 

Buller 

I dagsläget är den västra delen av förskolegården utsatt för vägtrafikbuller som 
överstiger riktvärdet på 50 dBA ekvivalent ljudnivå för delar av gården som är 
avsedda för lek, vila och pedagogisk omsorg. En förutsättning för en godtagbar 
ljudmiljö är därför att bullerskydd anläggs på västra sidan, vilket har införts 
som en bestämmelse i plankartan. Bullerutredningen visar dock att en tre meter 
hög bullerskärm har begränsad effekt vad gäller ekvivalent ljudnivå på västra 
sidan, men att riktvärdena precis som idag klaras på den östra sidan. Vad gäller 
maximala ljudnivåer har en tre meter hög bullerskärm en större effekt; med en 
sådan klaras riktvärdena på hela förskolegården utom längs med 
Moholmsvägen i söder. För att undvika att förskolebarnen utsätts för höga 
ljudnivåer under längre tid utomhus bör förskolegården planeras så att lek, vila 
och pedagogisk omsorg i första hand förläggs på östra och nordöstra sidan, 
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medan den västra kan nyttjas för mer kortvariga aktiviteter, förråd och dylikt. 
Ett bullerplank att föredra framför en bullervall, för att så lite yta som möjligt 
ska behöva ianspråktas och att så många träd som möjligt ska kunna bevaras. 

Förskolegård 

Planförslaget innebär en ökning av förskoleytan med 490 m2. Friytan omfattar 
då totalt 2770 m2, vilket understiger kommunens riktlinjer om en minsta 
sammanhängande friyta på 3000 m2. Andelen yta per barn är dock större de 40 
m2 som anges i riktlinjerna. Då detaljplaneprocessen inleddes innan riktlinjerna 
antogs, och det rör sig om en befintlig förskola, kan avsteg från riktlinjerna 
vara motiverade. Antal barn bör dock inte öka i större utsträckning än vad som 
framgår för att gården ska ha en god kvalitet utifrån barnens behov. Det är 
positivt att skogskaraktären på förskolegården ska behållas, då detta skapar ett 
mervärde på flera sätt. Den naturliga skogsdungen bidrar till både stödjande, 
reglerande och kulturella ekosystemtjänster. Förutom att skapa kreativitet, lek 
och lärande, ger skogen bidrag till ekologisk mångfald, skugga, omhändertar 
nederbörd och är bullerdämpande. 

Radon 

Fastigheten är belägen inom radonriskområde. Då detaljplanen inte innebär att 
nya byggnader uppförs krävs ingen ytterligare utredning i genomförandet av 
detaljplanen. Vid den senaste radonmätningen 2017 understeg uppmätta halter 
riktvärdet 200 Bq/m3. 

Dagvatten 

Fastigheten är belägen på Hallsbergs-Kumlaåsen, en grundvattenförekomst 
som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Dagvattnet från 
tak/stuprännor bedöms vara såpass rent att det är lämpligt att infiltrera direkt i 
marken. Det är inte känt om dagvattnet i dagsläget enbart infiltrerar marken 
eller om det även leds vidare i dagvattensystemet. Eftersom marken är 
genomsläpplig och det finns många träd bedöms det inte vara ett problem att 
omhänderta vattnet lokalt på fastigheten. Detta är också det mest önskvärda 
för att undvika att belasta dagvattensystemet med rent vatten. 

Beslut 
Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att nedanstående synpunkter 
beaktas. 

Buller 

I dagsläget är den västra delen av förskolegården utsatt för vägtrafikbuller som 
överstiger riktvärdet på 50 dBA ekvivalent ljudnivå för delar av gården som är 
avsedda för lek, vila och pedagogisk omsorg. En förutsättning för en godtagbar 
ljudmiljö är därför att bullerskydd anläggs på västra sidan, vilket har införts 
som en bestämmelse i plankartan. Bullerutredningen visar dock att en tre meter 
hög bullerskärm har begränsad effekt vad gäller ekvivalent ljudnivå på västra 
sidan, men att riktvärdena precis som idag klaras på den östra sidan. Vad gäller 
maximala ljudnivåer har en tre meter hög bullerskärm en större effekt; med en 
sådan klaras riktvärdena på hela förskolegården utom längs med 
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Moholmsvägen i söder. För att undvika att förskolebarnen utsätts för höga 
ljudnivåer under längre tid utomhus bör förskolegården planeras så att lek, vila 
och pedagogisk omsorg i första hand förläggs på östra och nordöstra sidan, 
medan den västra kan nyttjas för mer kortvariga aktiviteter, förråd och dylikt. 
Ett bullerplank att föredra framför en bullervall, för att så lite yta som möjligt 
ska behöva ianspråktas och att så många träd som möjligt ska kunna bevaras. 

Förskolegård 

Planförslaget innebär en ökning av förskoleytan med 490 m2. Friytan omfattar 
då totalt 2770 m2, vilket understiger kommunens riktlinjer om en minsta 
sammanhängande friyta på 3000 m2. Andelen yta per barn är dock större de 40 
m2 som anges i riktlinjerna. Då detaljplaneprocessen inleddes innan riktlinjerna 
antogs, och det rör sig om en befintlig förskola, kan avsteg från riktlinjerna 
vara motiverade. Antal barn bör dock inte öka i större utsträckning än vad som 
framgår för att gården ska ha en god kvalitet utifrån barnens behov. Det är 
positivt att skogskaraktären på förskolegården ska behållas, då detta skapar ett 
mervärde på flera sätt. Den naturliga skogsdungen bidrar till både stödjande, 
reglerande och kulturella ekosystemtjänster. Förutom att skapa kreativitet, lek 
och lärande, ger skogen bidrag till ekologisk mångfald, skugga, omhändertar 
nederbörd och är bullerdämpande. 

Radon 

Fastigheten är belägen inom radonriskområde. Då detaljplanen inte innebär att 
nya byggnader uppförs krävs ingen ytterligare utredning i genomförandet av 
detaljplanen. Vid den senaste radonmätningen 2017 understeg uppmätta halter 
riktvärdet 200 Bq/m3. 

Dagvatten 

Fastigheten är belägen på Hallsbergs-Kumlaåsen, en grundvattenförekomst 
som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Dagvattnet från 
tak/stuprännor bedöms vara såpass rent att det är lämpligt att infiltrera direkt i 
marken. Det är inte känt om dagvattnet i dagsläget enbart infiltrerar marken 
eller om det även leds vidare i dagvattensystemet. Eftersom marken är 
genomsläpplig och det finns många träd bedöms det inte vara ett problem att 
omhänderta vattnet lokalt på fastigheten. Detta är också det mest önskvärda 
för att undvika att belasta dagvattensystemet med rent vatten. 

§ 95 Yttrande - samråd avseende detaljplan för 
fastigheten Olaus Petri 3:232 (Hjortstorpsplan) 
Ärendenummer: Mn 85/2022 
Handläggare: Marie Larsson 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om 
yttrande senast den 31 augusti 2022. 

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

Byggnaden kan inrymma ungefär 20 smålägenheter (<35 m2). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-27 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Samrådsinformation 
Bullerutredning 
Idéskiss 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att nedanstående synpunkter 
beaktas. 
Buller 

Bullerutredningen visar att de ekvivalenta bullernivåerna vid fasad klaras. De 
ekvivalenta och maximala bullernivåerna beräknas dock överskrida riktvärdena 
för uteplats, varför en gemensam uteplats på taket av byggnaden föreslås. 
Denna beräknas klara riktvärdena. Även en mindre uteplats på norra sidan av 
byggnaden kan vara möjlig, med god utformning av bebyggelsen. 
Miljönämnden ser positivt på att båda dessa uteplatser ordnas, för att sprida ut 
besökarna och tillgodose olika preferenser för exempelvis skugga och närhet 
till grönska. I bullerutredningen konstateras också att flera balkonger kommer 
att behöva glasas in för att klara bullerkraven. Detta nämns inte i 
planbeskrivningen. Om balkonger ska anordnas ska dessa klara bullerkrav, och 
detta bör även framgå i detaljplanen. 
Dagvatten 

En dagvattenutredning kommer att tas fram efter samrådsskedet. 
Miljönämnden kan då komma att ha synpunkter på utredningen. Om det är 
möjligt ska dagvattnet infiltreras lokalt på fastigheten. Då den hårdgjorda ytan 
på fastigheten kommer att öka behöver dagvattnet fördröjas lokalt på 
fastigheten, så det inte blir mer dagvatten som lämnar fastigheten än i 
dagsläget. 

Det är önskvärt att dagvattenutredningen utreder vilka lösningar för en hållbar 
dagvattenhantering som är möjliga på fastigheten, utöver de mer 
konventionella. Exempel på sådana lösningar är uppsamling av regnvatten till 
toalettspolning samt gröna tak för rening och fördröjning av dagvatten. Även 
en uteplats på taket bör kunna utformas så att fördröjning och uppsamling kan 
ske.  
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Förorenad mark 

I samband med exploatering eller andra arbeten är det viktigt att vara 
uppmärksam på misstänkta föroreningar (syn-/luktintryck). Om misstänkta 
markföroreningar påträffas ska kontakt tas med Miljökontoret för samråd.  
Masshantering 

Då fastigheten är liten behövs en plan för masshantering i samband med 
byggnationen. Därför bör en masshanteringsstrategi för överskottsmassor och 
eventuella inkommande massor upprättas inför byggnation. 
Natur 

Planområdet ligger i södra delen av Norrbyparken, som även är utpekad i 
kommunens grönstrategi för sina ekologiska värden. Detta, tillsammans med 
närheten till andra grönområden, säkerställer en god tillgång till parker och 
natur. Då fastigheten är liten påverkas parkmiljön marginellt. 

Yrkande 
Sten Lang (MP) lämnar ett tilläggsyrkande angående utredning av 
möjligheterna att fördröja dagvatten gröna tak och väggar samt utreda 
möjligheter att samla in vatten från uteplatsen på taket för användning som 
spolvatten i toaletterna. 

Proposition 
Ordförande finner att det finns ett tilläggsyrkande från Sten Lang (MP). 
Ordförande ställer sedan tilläggsyrkandet under proposition och finner att 
Miljönämnden bifaller Sten Langs (MP) tilläggsyrkande. 

Ordförande finner sedan att det endast finns ett förslag till beslut kvar, det vill 
säga Miljökontorets förslag och finner att Miljönämnden beslutar enligt detta. 

Beslut 
Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att nedanstående synpunkter 
beaktas. 
Buller 

Bullerutredningen visar att de ekvivalenta bullernivåerna vid fasad klaras. De 
ekvivalenta och maximala bullernivåerna beräknas dock överskrida riktvärdena 
för uteplats, varför en gemensam uteplats på taket av byggnaden föreslås. 
Denna beräknas klara riktvärdena. Även en mindre uteplats på norra sidan av 
byggnaden kan vara möjlig, med god utformning av bebyggelsen. 
Miljönämnden ser positivt på att båda dessa uteplatser ordnas, för att sprida ut 
besökarna och tillgodose olika preferenser för exempelvis skugga och närhet 
till grönska. I bullerutredningen konstateras också att flera balkonger kommer 
att behöva glasas in för att klara bullerkraven. Detta nämns inte i 
planbeskrivningen. Om balkonger ska anordnas ska dessa klara bullerkrav, och 
detta bör även framgå i detaljplanen. 
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Dagvatten 

En dagvattenutredning kommer att tas fram efter samrådsskedet. 
Miljönämnden kan då komma att ha synpunkter på utredningen. Om det är 
möjligt ska dagvattnet infiltreras lokalt på fastigheten. Då den hårdgjorda ytan 
på fastigheten kommer att öka behöver dagvattnet fördröjas lokalt på 
fastigheten, så det inte blir mer dagvatten som lämnar fastigheten än i 
dagsläget. 

Det är önskvärt att dagvattenutredningen utreder vilka lösningar för en hållbar 
dagvattenhantering som är möjliga på fastigheten, utöver de mer 
konventionella. Exempel på sådana lösningar är uppsamling av regnvatten till 
toalettspolning samt gröna tak för rening och fördröjning av dagvatten. Även 
en uteplats på taket bör kunna utformas så att fördröjning och uppsamling kan 
ske.  
Förorenad mark 

I samband med exploatering eller andra arbeten är det viktigt att vara 
uppmärksam på misstänkta föroreningar (syn-/luktintryck). Om misstänkta 
markföroreningar påträffas ska kontakt tas med Miljökontoret för samråd.  
Masshantering 

Då fastigheten är liten behövs en plan för masshantering i samband med 
byggnationen. Därför bör en masshanteringsstrategi för överskottsmassor och 
eventuella inkommande massor upprättas inför byggnation. 
Natur 

Planområdet ligger i södra delen av Norrbyparken, som även är utpekad i 
kommunens grönstrategi för sina ekologiska värden. Detta, tillsammans med 
närheten till andra grönområden, säkerställer en god tillgång till parker och 
natur. Då fastigheten är liten påverkas parkmiljön marginellt. 

§ 96 Remissvar gällande föreskrifter om avfallshantering 
2023 i  Örebro kommun 
Ärendenummer: Mn 78/2022 
Handläggare: Markus Behr 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har remitterat ett förslag om nya föreskrifter om 
avfallshantering 2023, i Örebro kommun. Miljönämnden ställer sig positiv till 
en uppdatering av föreskrifterna och har samtidigt några synpunkter på detaljer 
i förslaget till nya föreskrifter. Sista dag att skicka in synpunkter är 31 augusti 
2022. 

Beslutsunderlag 
Utställning och samråd gällande föreskrifter om avfallshantering i Örebro 
kommun - revidering inför 2023 
Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering i Örebro kommun 2023 
Tjänsteskrivelse 2022-08-11 
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Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden godkänner remissvaret enligt tjänsteskrivelse daterad 2022-08-
11. 

Beslut 
Miljönämnden godkänner remissvaret enligt tjänsteskrivelse daterad 2022-08-
11. 

§ 97 Remissvar gällande Fritidsnämndens föreningsbidrag  
Ärendenummer: Mn 77/2022 
Handläggare: Linnea Nyberg 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden har remitterat ett förslag på ny bidragsmodell med förslag till 
bidragsgivning till samtliga föreningskategorier som ligger under 
Fritidsnämndens ansvarsområde samt vissa bidrag som är sökbara för samtliga 
ideella föreningar i Örebro kommun. Bidragsmodellen är framtagen baserat på 
en bidragsöversyn som har genomförts. Remissen har skickats ut för påsyn till 
övriga instanser med sista svarsdag 31 augusti 2022. 

Miljönämnden har inga synpunkter på remissen utifrån sitt ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-18 
Remissmissiv – Bidragsöversyn, Kultur- och Fritidsförvaltningen 
Översyn av Kulturnämndens och Fritidsnämndens föreningsbidrag 
(remissversion) 
Sändlista – Bidragsöversyn, Kulturnämndens och Fritidsnämndens 
föreningsbidrag 
Allmänna villkor - Bidrag till ideella föreningar inom Kultur- och 
Fritidsnämnden 
Allmänna villkor – Bidrag till studieförbunden 
Hållbarhetskriterier för Kultur- och Fritidsnämndens bidragsgivning 
Villkor – Bidrag till aktivitet för barn och ungdomar, idéburna föreningar 
Villkor – Bidrag till kulturarrangemang eller kulturaktivitet 
Villkor – Bidrag till kulturverksamhet 
Villkor – Bidrag till parasportverksamhet och dövidrott 
Villkor – Elitidrottsbidrag 
Villkor – Investeringsbidrag 
Villkor – Kulturell infrastruktur 
Villkor – Lokal- och anläggningsbidrag för idéburna föreningar 
Villkor – Lokal- och anläggningsbidrag för idrottsföreningar 
Villkor – Mandatbidrag till politiska ungdomsförbund 
Villkor – Registrering i Örebro kommuns boknings- och bidragssystem 
Villkor – Studieförbundsbidrag 
Villkor – Utvecklingsbidrag 
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Villkor – Verksamhetsbidrag för idéburna föreningar 
Villkor – Verksamhetsbidrag för idrottsföreningar 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:  

Miljönämnden godkänner remissvaret. 

Beslut 
Miljönämnden godkänner remissvaret. 

§ 98 Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Mn 25/2022 
Handläggare: Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapportering för juni och juli 2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport juni juli 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 

§ 99 Ordförande och förvaltning informerar  
Handläggare: Per Lilja, Johanna Elfving, Sofia Manner  Louise Kransmo 

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

- Information gällande klagomål om läckande avloppsledning. 

- Information gällande beviljade tillstånd för försäljning av tobak och likande 
produkter. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 
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