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Närvarande ledamöter
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Tomas Runnquist (M)
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Christer Karlsson (S)
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Närvarar §§ 59-65

Emilie Toro Hartman (S) ersätter
Gunilla Neogard (S) §§ 55-65
Jan Jorsäter (C) ersätter Linda Linder
(S) §§ 55-58, Jan Jorsäter (C) ersätter
Mats Andersson (M) §§ 59-65
Kent Ekström (KD) ersätter Berit
Hallén (S) §§ 55-65
Simon Kvassman (V) ersätter Sten
Lang (MP) §§ 55-64, Simon Kvassman
(V) närvarar §§ 55-64
Elisabeth Sundström (M) ersätter
Karin Pernefalk (M) §§ 55-65
Thomas Eckard (L) ersätter Berit
Tedsjö-Winkler (L) §§ 55-65
Förvaltningschef
Alkoholinspektör
Alkoholinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Projektledare mark och miljö
Planerare
Planerare
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Paragraf 55–65

Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare

Per Lilja (S), ordförande

Elisabeth Sundström (M), justerare
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§ 55 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 30/2020
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 2020-03-01 till 2020-03-31.
Beslutsunderlag

- Lista från ecos
- Lista från Alk-T
- Lista från W3D3
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till miljönämnden:
- Miljönämnden tar anmälan till protokollet.
Beslut

- Miljönämnden tar anmälan till protokollet.

§ 56 Information om preliminär avfallsplan
Handläggare: Andreas Sävenstrand
Ärendebeskrivning

Andreas Sävenstrand informerar Miljönämnden om det fortsatta arbetet med
framtagande av avfallsplan.
Beslutsunderlag

Power Point-presentation.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.
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§ 57 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Brickebackens restaurang
Handläggare: Leif Andersson AlkT 01-2019-00243
Ärendebeskrivning

Johan Qviberg AB (559226-7321) har ansökt om tillstånd enligt alkohollagen
för servering av alkoholdrycker vid Brickebackens restaurang, Granrisvägen
23 i Örebro.
Ansökan avser stadigvarande alkoholservering till allmänheten mellan kl. 11:00
och kl. 01:00.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden avslår ansökan då sökanden inte har visat att kraven i 8 kap 12
§ är uppfyllda.
Beslut

Miljönämnden avslår ansökan då sökanden inte har visat att kraven i 8 kap 12
§ är uppfyllda.

§ 58 Tillsyn av Restaurang Dagny´s Truck Stop Örebro AB
och tillstånd att servera alkoholdrycker vid American
Drive-In
Handläggare: Raine Flodman AlkT 07-2020-00049
Ärendebeskrivning

Restaurang Dagny´s Truck Stop Örebro AB (556978-9257) har meddelats
tillstånd att servera alkoholdrycker vid restaurang American Drive-In,
Berglundavägen 24 i Örebro, restaurangnummer 1880 1930 21.
Miljökontoret har på nedan angivna skäl fått anledning utreda om
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen samt om
åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuellt.
Utredningen har inletts med anledning av att det finns orimliga differenser
mellan inköpta och försålda volymer av vin och starköl, att bolaget har anlitat
en cateringfirma att sköta serveringen av mat och alkoholdryck samt att man
bjudit gäster på alkoholdryck under ett arrangemang som bolaget sökt och fått
serveringstillstånd för.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Bolagets svar.
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen
då företaget inte har följt bestämmelsen om gåvoförbudet i 7 kap. 2 §,
bestämmelsen om bokföring i 8 kap. 18 § och bestämmelsen om anställda i 9
kap. 14 §samma lag.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen
då företaget inte har följt bestämmelsen om gåvoförbudet i 7 kap. 2 §,
bestämmelsen om bokföring i 8 kap. 18 § och bestämmelsen om anställda i 9
kap. 14 §samma lag.

§ 59 Beslut om föreläggande med vite gällande Ali Baba
Livs, Bageriet 5, Storgatan 18 i Örebro kommun
Handläggare: Isabelle Ivarsson Dnr M-2020-1564
Ärendebeskrivning

Miljökontoret har sedan 2017 uppmärksammat brister i livsmedelsinformation
på färdigförpackade livsmedel på butiken Ali Baba livs i Örebro kommun.
Uppföljning har skett regelbundet, och avvikelserna har inte åtgärdats.
Verksamheten har tidigare haft ett förbud med vite, där 81 000 kronor har
dömts ut. Miljökontoret har ansökt om utdömande av ytterligare 34 500
kronor samt 31 500 kronor.
Ett kontrollbesök genomfördes den 11 mars 2020. Vid besöket
uppmärksammades fortfarande avvikelser gällande felaktig märkning. Eftersom
bristerna gällande märkning är omfattande och har pågått edan 2017 anser
Miljökontoret att det är motiverat med ytterligare ett föreläggande med vite
som riktas till företaget Ali O Baba Zangna Gross AB. Eftersom företaget
tidigare inte åtgärdat bristerna är det motiverat med ett högre vite än tidigare.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-23
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Ali O Baba Zangna Gross AB
med organisationsnummer 16556920-9819 att på Ali Baba Livs Storgatan 18 i
Örebro:
1. Säkerställa att alla färdigförpackade livsmedel som företaget släpper ut på
marknaden är märkta enligt gällande lagstiftning.
Det innebär att om ett färdigförpackat livsmedel ska få säljas i butiken ska
livsmedlet märkas med följande:
a) Livsmedlets beteckning.
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b) Ingrediensförteckning.
c) Ingredienser eller processhjälpmedel förtecknade i bilaga II eller som härrör
från ett ämne eller en produkt som förtecknas i bilaga II som orsakar allergi
eller intolerans och som används vid tillverkningen eller beredningen av ett
livsmedel och finns kvar i den färdiga varan, om än i annan form.
d) Mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser.
e) Livsmedlets nettokvantitet.
f) Datum för minsta hållbarhet eller sista förbrukningsdag.
g) Särskilda villkor för förvaring och/eller användning.
h) Namn på eller firmanamn för och adress till det livsmedelsföretag som avses
i artikel 8.1.
i) Uppgift om ursprungsland eller härkomstplats där så krävs enligt artikel 26.
j) Bruksanvisning, om det utan en sådan skulle vara svårt att använda
livsmedlet på rätt sätt.
k) För drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol, den faktiska
alkoholhalten uttryckt i volym.
l) En näringsdeklaration.
Märkningen enligt ovan ska vara utformad på svenska.
Allergener ska framhävas genom en teckenuppsättning som tydligt skiljer
beteckningen från resten av ingrediensförteckningen, exempelvis genom
typsnitt, stil eller bakgrundsfärg.
Informationen på livsmedelsförpackningarna ska vara korrekt, tydlig och lätt
att förstå.
2. Upprätta rutiner som säkerställer att endast färdigförpackade livsmedel som
är märkta enligt ovan ställs ut till försäljning i butiken.
Beslutet förenas med ett löpande vite om 150 000 kronor för varje tillfälle
Miljökontoret vid uppföljande kontroll konstaterar att färdigförpackade
livsmedel i butiken saknar fullständig obligatorisk märkning på svenska.
Beslutet gäller från det att beslutet vinner laga kraft och tio kalenderveckor
framåt.
Åtgärderna ska vara genomförda senast två veckor efter det att beslutet vunnit
laga kraft. Efter det datumet kommer uppföljningar att ske.
Lagstöd
Myndighetens rätt att vidta åtgärder
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.2
Livsmedelslagen (2006:804), 22 & 23 §.
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Livsmedelsinformation
Förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna artikel 7. Förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna artikel 8 punkt 3 samt 5.
Förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna, artikel 9 punkt 1 a-l.
Förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna, artikel 21 punkt 1b.
Livsmedelsverkets föreskrifter (2014:4) om livsmedelsinformation 5§.
Vite
Lag om viten (1985:206) 2-4§.
Beslut

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Ali O Baba Zangna Gross AB
med organisationsnummer 16556920-9819 att på Ali Baba Livs Storgatan 18 i
Örebro:
1. Säkerställa att alla färdigförpackade livsmedel som företaget släpper ut på
marknaden är märkta enligt gällande lagstiftning.
Det innebär att om ett färdigförpackat livsmedel ska få säljas i butiken ska
livsmedlet märkas med följande:
a) Livsmedlets beteckning.
b) Ingrediensförteckning.
c) Ingredienser eller processhjälpmedel förtecknade i bilaga II eller som härrör
från ett ämne eller en produkt som förtecknas i bilaga II som orsakar allergi
eller intolerans och som används vid tillverkningen eller beredningen av ett
livsmedel och finns kvar i den färdiga varan, om än i annan form.
d) Mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser.
e) Livsmedlets nettokvantitet.
f) Datum för minsta hållbarhet eller sista förbrukningsdag.
g) Särskilda villkor för förvaring och/eller användning.
h) Namn på eller firmanamn för och adress till det livsmedelsföretag som avses
i artikel 8.1.
i) Uppgift om ursprungsland eller härkomstplats där så krävs enligt artikel 26.
j) Bruksanvisning, om det utan en sådan skulle vara svårt att använda
livsmedlet på rätt sätt.
k) För drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol, den faktiska
alkoholhalten uttryckt i volym.
l) En näringsdeklaration.
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Märkningen enligt ovan ska vara utformad på svenska.
Allergener ska framhävas genom en teckenuppsättning som tydligt skiljer
beteckningen från resten av ingrediensförteckningen, exempelvis genom
typsnitt, stil eller bakgrundsfärg.
Informationen på livsmedelsförpackningarna ska vara korrekt, tydlig och lätt
att förstå.
2. Upprätta rutiner som säkerställer att endast färdigförpackade livsmedel som
är märkta enligt ovan ställs ut till försäljning i butiken.
Beslutet förenas med ett löpande vite om 150 000 kronor för varje tillfälle
Miljökontoret vid uppföljande kontroll konstaterar att färdigförpackade
livsmedel i butiken saknar fullständig obligatorisk märkning på svenska.
Beslutet gäller från det att beslutet vinner laga kraft och tio kalenderveckor
framåt.
Åtgärderna ska vara genomförda senast två veckor efter det att beslutet vunnit
laga kraft. Efter det datumet kommer uppföljningar att ske.
Lagstöd
Myndighetens rätt att vidta åtgärder
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.2
Livsmedelslagen (2006:804), 22 & 23 §.
Livsmedelsinformation
Förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna artikel 7. Förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna artikel 8 punkt 3 samt 5.
Förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna, artikel 9 punkt 1 a-l.
Förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna, artikel 21 punkt 1b.
Livsmedelsverkets föreskrifter (2014:4) om livsmedelsinformation 5§.
Vite
Lag om viten (1985:206) 2-4§.
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§ 60 Beslut om avslag på ansökan om tillstånd för
försäljning av tobak på xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxx i Örebro kommun
Handläggare: Isabelle Ivarsson Dnr M-xxxxxx
Ärendebeskrivning

Beslut om avslag för xxxxxxxxxxx i Örebro gällande försäljning av tobak.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att avslå xxxxxxx med firma, xxxxxxxx ansökan om
tillstånd för försäljning av tobak i butiken xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i
Örebro.
Försäljning av tobak i butiken xxxxxxxxxxxxx är förbjuden från och med den
dag xxxxxxxx med firma har tagit del av detta beslut.
Beslut

Miljönämnden beslutar att avslå xxxxxxx med firma, xxxxxxxx ansökan om
tillstånd för försäljning av tobak i butiken xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i
Örebro.
Försäljning av tobak i butiken xxxxxxxxxxxxx är förbjuden från och med den
dag xxxxxxxx med firma har tagit del av detta beslut.

§ 61 Beslut om avslag på ansökan om tillstånd för
försäljning av tobak på xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Örebro kommun
Handläggare: Louise Bjärmark Bodin M-xxxxxxxxx
Ärendebeskrivning

Beslut om avslag för xxxxxxxxxxxxxxx i Örebro gällande försäljning av tobak.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att avslå ansökan om tillstånd för försäljning av tobak
för xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, i butiken xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxx i Örebro. Försäljning av tobak i butiken xxxxxxxxxxxxx är
förbjuden från och med den dag behörig företrädare för xxxxxxxxxxxxxxxx
har tagit del av detta beslut.
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Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter, kap 5, 1-4 §§
Beslut

Miljönämnden beslutar att avslå ansökan om tillstånd för försäljning av tobak
för xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, i butiken xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxx i Örebro. Försäljning av tobak i butiken xxxxxxxxxxxxx är
förbjuden från och med den dag behörig företrädare för xxxxxxxxxxxxxxxx
har tagit del av detta beslut.
Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter, kap 5, 1-4 §§

§ 62 Remissvar om upphandlings- och inköpspolicy
Ärendenummer: Mn 56/2020
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har tagit fram ett förslag till en ny upphandlings- och
inköpspolicy som har remitterats till Miljönämnden. Policyn ska bidra till att nå
kommunens mål inom de sex målområden som kommunen har tagit fram
utifrån Agenda 2030. Miljönämnden ställer sig enligt föreslaget remissvar
positiv till policyns sjutton punkter, men ser gärna att texten på sida två ses
över.
Beslutsunderlag

Remitterad upphandlings- och inköpspolicy – hållbara affärer för Örebro
kommun
Tjänsteskrivelse 2020-03-11
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden godkänner remissvaret, som ska skickas till Kommunstyrelsens
utskott för hållbar utveckling.
Beslut

Miljönämnden godkänner remissvaret, som ska skickas till Kommunstyrelsens
utskott för hållbar utveckling.
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§ 63 Yttrande Handlingsplan för grönstrategi i Örebro
kommun
Ärendenummer: Mn 188/2019
Handläggare: Ulrica Ronquist
Ärendebeskrivning

Handlingsplan för grönstrategi i Örebro kommun har lämnats till
Miljönämnden för yttrande. Handlingsplanens syfte är att skapa en strategi för
Örebro kommuns utveckling av grönområden.
Örebro är en växande kommun och förtätning och exploatering står i konflikt
med stadens gröna ytor. Planen planeras gälla i tre år och kommer därefter
följas upp.
Beslutsunderlag

Yttrande 2020-04-07.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkter som yttrande för
Handlingsplan för grönstrategi i Örebro kommun. Miljönämnden anser att
handlingsplanen ger en bra bild av hur grönområden i Örebro kommun ska
utvecklas.
Planen anger på ett bra sätt hur arbetet de kommande tre åren ska fördelas och
vilka strategier som kommer användas. I strategin anges att
kompensationsprincipen kommer att tillämpas i planprocessen. Miljönämnden
anser att detta behöver beskrivas tydligare så att det framgår vilka principer
som ska tillämpas för kompensation och i vilka sammanhang. När höga
naturvärden förstörs kan det till viss del kompenseras, tillexempel kan man
skapa förutsättningar för att naturvärdet ska återskapas. Men miljön ett ungträd
skapar kan inte jämföras med ett gammalt träd. En gammal ek kan ha 1000
olika arter som utnyttjar trädet för föda, bo och reproduktion medan en ung ek
endast har ett tiotal. En skog med äldre träd skapar en komplexnäringsväv för
svampar, växter, insekter, fåglar, däggdjur med mera. De är också väldigt svåra
att ersätta då de är så pass komplexa. Handlingsplanen behöver därför vara
tydlig med hur kompensationsprincipen kommer tillämpas hur kompensationer
kommer genomföras.
Örebro kommun arbetar för på många olika sätt för att nå upp miljömålen och
för att möta olika klimathot. Grönstruktur i städer är ett bra verktyg för att
motverka översvämningar, dämpa effekterna av värmeböljor och skapa
resistens mot mark och vattenföroreningar, samt ett verktyg för att främja
biologisk mångfald, välmående bland medborgarna samt rena luften från trafik
och industri. Miljönämnden anser att det är otydligt hur grönstrategin relaterar
till andra handlingsplaner inom kommunen och strategin bör därför
kompletteras med ett avsnitt som beskriver detta.
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Beslut

Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkter som yttrande för
Handlingsplan för grönstrategi i Örebro kommun. Miljönämnden anser att
handlingsplanen ger en bra bild av hur grönområden i Örebro kommun ska
utvecklas.
Planen anger på ett bra sätt hur arbetet de kommande tre åren ska fördelas och
vilka strategier som kommer användas. I strategin anges att
kompensationsprincipen kommer att tillämpas i planprocessen. Miljönämnden
anser att detta behöver beskrivas tydligare så att det framgår vilka principer
som ska tillämpas för kompensation och i vilka sammanhang. När höga
naturvärden förstörs kan det till viss del kompenseras, tillexempel kan man
skapa förutsättningar för att naturvärdet ska återskapas. Men miljön ett ungträd
skapar kan inte jämföras med ett gammalt träd. En gammal ek kan ha 1000
olika arter som utnyttjar trädet för föda, bo och reproduktion medan en ung ek
endast har ett tiotal. En skog med äldre träd skapar en komplexnäringsväv för
svampar, växter, insekter, fåglar, däggdjur med mera. De är också väldigt svåra
att ersätta då de är så pass komplexa. Handlingsplanen behöver därför vara
tydlig med hur kompensationsprincipen kommer tillämpas hur kompensationer
kommer genomföras.
Örebro kommun arbetar för på många olika sätt för att nå upp miljömålen och
för att möta olika klimathot. Grönstruktur i städer är ett bra verktyg för att
motverka översvämningar, dämpa effekterna av värmeböljor och skapa
resistens mot mark och vattenföroreningar, samt ett verktyg för att främja
biologisk mångfald, välmående bland medborgarna samt rena luften från trafik
och industri. Miljönämnden anser att det är otydligt hur grönstrategin relaterar
till andra handlingsplaner inom kommunen och strategin bör därför
kompletteras med ett avsnitt som beskriver detta.

§ 64 Information om förorenad mark vid byggnation
Handläggare: Lisa Arnwald-Storm
Ärendebeskrivning

Lisa Arnwald-Storm informerar Miljönämnden om förorenad mark vid
exploatering.
Beslutsunderlag

Power Point-presentation.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.
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§ 65 Ordförande och förvaltning informerar
Handläggare: Per Lilja Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om
följande punkter:
- Per Lilja (S) informerar Miljönämnden gällande ställningstaganden kring
fakturering av årliga avgifter.
- Per Lilja (S) ställer en övrig fråga gällande vilken myndighet som bär
tillsynsansvaret för hur tätt folk sitter på uteserveringar i kommunen. Amanda
Näsström besvarar frågan under sammanträdet.
- Per Lilja (S) ställer en övrig fråga om vad som gäller med lagring av tobak i
butik vid avslag av försäljning av denna. Henrik Bengtsson besvarar frågan
under sammanträdet.
- Johanna Elfving informerar nämnden gällande det fortsatta arbetet med
ärendet om påträffat batteriavfall i Örebro kommun.
- Amanda Näsström ger nämnden en nulägesbild över utelivet på kommunens
krogar, samt informerar om uppdelningen av tillsynen mellan Miljökontoret,
Länsstyrelsen och Regionen.
- Henrik Bengtsson informerar nämnden om nuläget på Miljökontoret.
Beslutsunderlag

Ställningstagande kring fakturering av årliga avgifter 2020-03-30.
Förslag till beslut

1. Utifrån tidigare beslut att skjuta upp fakturor på fast årlig avgift till hösten
beslutar Miljönämnden att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna
att redan nu fakturera företag som betalar en fast årlig avgift enligt miljöbalken,
tobakslagen och alkohollagen under april månad men att förlägga
förfallodatumet för dessa fakturor till sista september 2020. Detta både för att
förtydliga att den fasta avgiften inte behöver betalas förrän sista september
men även ge möjlighet ifall det finns någon som vill betala före det nya
förfallodatumet den möjligheten.
2. Informationen tas till protokollet.
Beslut

1. Utifrån tidigare beslut att skjuta upp fakturor på fast årlig avgift till hösten
beslutar Miljönämnden att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna
att redan nu fakturera företag som betalar en fast årlig avgift enligt miljöbalken,
tobakslagen och alkohollagen under april månad men att förlägga
förfallodatumet för dessa fakturor till sista september 2020. Detta både för att
förtydliga att den fasta avgiften inte behöver betalas förrän sista september
men även ge möjlighet ifall det finns någon som vill betala före det nya
förfallodatumet den möjligheten.
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Protokoll

2. Informationen tas till protokollet.

14 (14)

