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Paragraf 120–131

Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare

Brittis Sundström (KD), ordförande

Tomas Runnquist (M), justerare
.
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§ 120 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 2020-10-01 till 2020-10-31.
Beslutsunderlag

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

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

Miljönämnden tar anmälan till protokollet.

§ 121 Tillsyn av Bar Kök på Väster AB och tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Napoli
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2020-00125
Ärendebeskrivning

Bar & Kök på Väster AB (556615-1659) har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Napoli, Ekersgatan 20 i Örebro, restaurangnummer 1880
0340 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 restaurangens marknadsföring av
spritdrycker.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen om måttfull marknadsföring i 8 kap. 21 §
samma lag.
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Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen om måttfull marknadsföring i 8 kap. 21 §
samma lag.

§ 122 Tillsyn av Dom 7 AB och tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Paco´s Marieberg
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2020-00116
Ärendebeskrivning

Dom 7 AB (556683-9774) har meddelats tillstånd att servera alkoholdrycker
vid Paco´s Marieberg, Säljarevägen 1 i Örebro, restaurangnummer 1880
1141 21.
Miljökontoret har på nedan angivna skäl fått anledning utreda om
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen samt om
åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuellt.
Utredningen har inletts med anledning av vårt tillsynsbesök den 23 september.
Vid besöket fanns ingen serveringsansvarig person närvarande.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen om närvarande serveringsansvarig person
i 8 kap. 18 § samma lag.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen om närvarande serveringsansvarig person
i 8 kap. 18 § samma lag.

§ 123 Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)
Ärendenummer: Mn 158/2020
Handläggare: Leif Andersson
Ärendebeskrivning

Miljönämnden ansvarar för kommunens handläggning av serveringstillstånd
och tillsyn av alkoholservering enligt alkohollagen. Kommunen ska enligt 8
kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) tillhandahålla information om vad som gäller
enligt alkohollagen och föreskrifter kopplade till lagen, samt riktlinjer för hur
föreskrifterna tillämpas i kommunen. Alkohollagen ger utrymme för lokal
anpassning av när och var servering av alkoholhaltiga drycker ska tillåtas i
kommunen och ger även kommunen rätt att vägra serveringstillstånd. Syftet
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med riktlinjerna är att åstadkomma en likabehandling av tillståndsansökningar
inom kommunen och att skapa en förutsebarhet för dem som har för avsikt att
ansöka om serveringstillstånd.
Det står Miljönämnden fritt att avgöra vilka ställningstaganden kommunen ska
göra, samt vilka riktlinjer kommunen ska ha.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) (2020-10-09) Mn 158/2020
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden antar Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd).
2. Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer (Mn 125/2018) som därmed upphör
att gälla.
Yrkande

Sten Lang (MP) yrkar bifall på Miljökontorets förslag.
Beslut

1. Miljönämnden antar Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd).
2. Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer (Mn 125/2018) som därmed upphör
att gälla.

§ 124 Beslut om föreläggande med vite gällande Ali Baba
Livs, Bageriet 5, Storgatan 18 i Örebro kommun
Handläggare: Isabelle Ivarsson Dnr M-2020-4980
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, 31 500
samt 34 500 kronor har dömts ut. Verksamheten har även tidigare haft ett
föreläggande med vite, där Miljökontoret har ansökt om utdömande av
ytterligare 150 000 kronor.
Ett kontrollbesök genomfördes den 25 augusti 2020, trots tidigare utdömda
viten och flertalet uppföljande kontroller uppmärksammades fortfarande
avvikelser gällande märkning. Eftersom bristerna i märkningen på några av
produkterna var så pass allvarliga att det förelåg en risk för konsumenten valde
Miljökontoret att ansöka om utdömande av vite. Den 24 september 2020
gjordes ytterligare ett besök på anläggningen, vid detta besök
uppmärksammades endast mindre brister. Eftersom bristerna gällande
märkning fortfarande kvarstår, även om i mindre omfattning, och har pågått
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sedan 2017 anser Miljökontoret att det är motiverat med ytterligare ett
föreläggande med vite som riktas till företaget Ali O Baba Zangna Gross AB.
Miljökontoret gör bedömningen att endast ett tillfälle då inga större brister
uppmärksammades inte är tillräckligt för att konstatera att verksamheten över
tid ser till att färdigförpackade livsmedel som släpps ut på marknaden är
märkta enligt gällande lagstiftning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-20
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.
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, undantaget de livsmedel som anges i bilaga v.
Märkningen enligt ovan ska vara utformad på svenska.
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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.
Beslutet förenas med ett löpande vite om 50 000 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 52 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§.
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.
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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, undantaget de livsmedel som anges i bilaga v.
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.
Beslutet förenas med ett löpande vite om 50 000 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 52 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
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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§.

§ 125 Livsmedelssanktionsavgift för Coco Bar, Nikolai 3:286
i Örebro kommun
Handläggare: Elin Norberg Dnr M-2020-3549
Ärendebeskrivning

Miljökontoret fick den kännedom om att verksamheten Coco Bar på
Våghustorget i Örebro startat utan att först ha anmälts till Miljökontoret. Den
15 juni 2020 kontaktades verksamheten och informerades om att
verksamheten skulle anmälas till Miljökontoret.
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning inkom till Miljökontoret 15
juni 2020. Handläggningen är genomförd och en registrering av
livsmedelsanläggningen har utfärdats, daterad 2020-06-16, diarienr. 2020–3299.
Av anmälan framkommer det att verksamheten startat den 1 juni 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till nämnd 2020-08-25
Upprättad utredning
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att Restaurang Coo Coo Thai AB, org. nr 165566454764, ska betala en livsmedelssanktionsavgift på 74 278 kronor för att ha
påbörjat livsmedelsverksamheten Coco Bar utan att först ha anmält den till
Miljökontoret för registrering.
Lagstöd
Förordning (EG) nr 852/2004, kapitel II, artikel 6.2
30 c § livsmedelslagen
39 c–g § livsmedelsförordningen
Nämndens behandling

Nämnden ajourneras vid två tillfällen.
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Yrkande

Berith Tedsjö-Winkler (L) och Sten Lang (MP) yrkar avslag till förmån för eget
skriftligt förslag att sanktionsavgiften tas bort.
Tomas Runnqvist (M), Karin Pernefalk (M) och Mats Andersson (M) yrkar på
att ärendet återremitteras till Miljökontoret för vidare handläggning.
Michael Larsson (SD) och Helena Viking (V) yrkar bifall på Liberalernas och
Miljöpartiets förslag.
Proposition

Ordförande Brittis Sundström (KD) finner att det finns tre förslag, det vill säga
Miljökontorets förslag, Liberalernas och Miljöpartiets förslag samt
Moderaternas förslag.
Ordföranden redovisar en propositionsordning där respektive förslag till beslut
hanteras ett i taget genom acklamation. Miljönämnden godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner
att Miljönämnden beslutar enligt Miljökontorets förslag.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Ordföranden föreslår följande propositionsordning. Miljökontorets förslag
utgör huvudförslag. För att utse motförslag till huvudförslaget ställs
först Liberalernas och Miljöpartiets förslag mot Moderaternas förslag och
därefter ställs det vinnande förslaget mot huvudförslaget. Miljönämnden
godkänner propositionsordningen.
Liberalernas och Miljöpartiets förslag ställs mot Moderaternas förslag.
Ja-röst innebär bifall till Liberalernas och Miljöpartiets förslag och nej-röst
innebär bifall till Moderaternas förslag.
Ja-röster lämnas av, Berith Tedsjö-Winkler (L), Sten Lang (MP) och Michael
Larsson (SD).
Nej-röster lämnas av, Tomas Runnqvist (M), Jan Jorsäter (C), Karin Pernefalk
(M) och Mats Andersson (M).
Avstår från att rösta gör, Emilie Toro Hartman (S), Brittis Sundström (KD),
Kent Ekström (KD), Arne Bergqvist (S), Linda Linder (S), Christer Karlsson
(S), Berit Hallén (S) och Helena Viking (V).
Ordföranden finner att Miljönämnden med resultatet 3 ja-röster och 4 nejröster samt 8 som avstod från att rösta utser Moderaternas förslag till
motförslag mot huvudförslaget.
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Miljökontorets förslag ställs mot Moderaternas förslag.
Ja-röst innebär bifall till Miljökontorets förslag och nej-röst innebär bifall till
Moderaternas förslag.
Ja-röster lämnas av, Emilie Toro Hartman (S), Brittis Sundström (KD), Kent
Ekström (KD), Arne Bergqvist (S), Linda Linder (S), Christer Karlsson (S),
Berit Hallén (S), Jan Jorsäter (C) och Helena Viking (V).
Nej-röster lämnas av, Tomas Runnqvist (M), Karin Pernefalk (M), Mats
Andersson (M), Berith Tedsjö-Winkler (L), Sten Lang (MP) och Michael
Larsson (SD).
Ordföranden finner att Miljönämnden med resultatet 9 ja-röster och 6 nejröster beslutar enligt Miljökontorets förslag.
Beslut

Miljönämnden beslutar att Restaurang Coo Coo Thai AB, org. nr 165566454764, ska betala en livsmedelssanktionsavgift på 74 278 kronor för att ha
påbörjat livsmedelsverksamheten Coco Bar utan att först ha anmält den till
Miljökontoret för registrering.
Lagstöd
Förordning (EG) nr 852/2004, kapitel II, artikel 6.2
30 c § livsmedelslagen
39 c–g § livsmedelsförordningen
Reservation

Tomas Runnqvist (M), Karin Pernefalk (M) och Mats Andersson (M)
reserverar sig till förmån för eget yrkande om återremittering.
Sten Lang (MP) och Berit Tedsjö-Winkler (L) reserverar sig till förmån för eget
skriftligt yrkande.
Michael Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

§ 126 Nulägesöversikt Miljönämnden inför ÖSB 2022
Ärendenummer: Mn 154/2020
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Enligt Örebro kommuns nya styrmodell ska kommunens övergripande
strategier och budget (ÖSB) för 2022 tas fram under våren 2021. Alla nämnder
ska ta fram nulägesöversikter som underlag till ÖSB:n. Miljönämndens
nulägesöversikt lyfter fram nämndens nuläge, behov, styrkor och svagheter och
sätter genom omvärldsbeskrivningen in nämndens arbete i ett sammanhang.
Beslutsunderlag

Nulägesöversikt för Miljönämnden (Mn 154/2020)
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Nulägesöversikten för Miljönämnden fastställs.
Beslut

Nulägesöversikten för Miljönämnden fastställs.

§ 127 Miljönämndens sammanträdestider 2021
Ärendenummer: Mn 159/2020
Handläggare: Niccolo Gianella Gustavsson
Ärendebeskrivning

Miljökontoret har upprättat ett förslag med sammanträdestider för
Miljönämnden 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-27
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämndens sammanträdestider 2021 fastställs till: 19 januari, 9 februari, 16
mars, 13 april, 18 maj, 8 juni, 24 augusti, 21 september, 12 oktober, 9
november och 7 december.
Beslut

Miljönämndens sammanträdestider 2021 fastställs till: 19 januari, 9 februari, 16
mars, 13 april, 18 maj, 8 juni, 24 augusti, 21 september, 12 oktober, 9
november och 7 december.

§ 128 Detaljplan för fastigheten Olaus Petri 3:84 m.fl.
Ärendenummer: Mn 155/2020
Handläggare: Lisa Svahn
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende för yttrande.
Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 13 november 2020.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av ett bostadsområde med
500 bostäder, för- och grundskola, vård, handel, kontor och besöksanläggning.
Planen ska anpassas i möjligaste mån till befintlig terräng och naturvärden.
Flera naturområden och grönstråk ska säkerställas till förmån för växt- och
djurliv, dagvattenhantering, rekreation, och lek.
Planområdet ägs av Örebro kommun, omfattas av ca 32 ha och ligger i
Bettorp, ca 1 km norr om Örebro stadskärna.
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Beslutsunderlag

Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsinformation
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Miljöteknisk markundersökning (av Giffeln 4 och Wienerbrödet 2)
Miljöteknisk utredning (av Giffeln 1 och 2)
Dagvattenutredning
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden har följande synpunkter till detaljplanen:











En bullerutredning behöver göras där hänsyn tas till den
framtida och sammanlagda ljudbilden från industriverksamheter,
takfläktar och förväntad trafikökning av både personbilar och tung
fordonstrafik samt tågtrafik. Hänsyn ska även tas till buller från de
skjutbanor (jaktskyttebanor) som finns i N riktning om området.
Hänsyn ska även tas till det buller som kan tillkomma för den
ledningscentral (med tillhörande helikopterplatta och
utryckningsfordon) som eventuellt förverkligas i SV delen om området.
De sammanlagda ljudnivåerna från ökad trafik, ventilation och
industriverksamheter riskerar skapa olägenheter för människors hälsa.
Bostäder, förskolor och skolors placering och utformning med dess
tillhörande lekmiljöer, gårdar och parker bör anpassas för att minimera
buller. Förskolor bör placeras längre bort från Skottvägen för att
undvika risken för att barn utsätts för skadliga bullernivåer.
Vid byggnation: man bör följa NVV regler för externt industribuller som inkluderar fläktar/ventilationssystem - för att säkra barns utemiljö
och skapa en hälsosam boendemiljö.
Eftersom området innehar markföroreningar ska Miljökontoret
kontaktas innan markarbeten påbörjas.
Radonriskområde på en mindre del av planområdet: vid byggnation ska
radonsäkra byggmetoder användas.
Planändringen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Man bör ha en bättre rening - utöver den rening som är föreslagen som fokuserar extra på att minska mängden fosfor och metallhalterna;
framförallt koppar och zink. Utifrån gällande och föreslagen MKN är
det mycket viktigt att fosfor-halterna minskar. Visserligen är det som
dagvattenrapporten skriver att bidraget från Svartån är så mycket
större, men kravet enligt 5 kap 4 § MB ska det prövas mot varje
verksamhet.
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Beslut

Miljönämnden har följande synpunkter till detaljplanen:











En bullerutredning behöver göras där hänsyn tas till den
framtida och sammanlagda ljudbilden från industriverksamheter,
takfläktar och förväntad trafikökning av både personbilar och tung
fordonstrafik samt tågtrafik. Hänsyn ska även tas till buller från de
skjutbanor (jaktskyttebanor) som finns i N riktning om området.
Hänsyn ska även tas till det buller som kan tillkomma för den
ledningscentral (med tillhörande helikopterplatta och
utryckningsfordon) som eventuellt förverkligas i SV delen om området.
De sammanlagda ljudnivåerna från ökad trafik, ventilation och
industriverksamheter riskerar skapa olägenheter för människors hälsa.
Bostäder, förskolor och skolors placering och utformning med dess
tillhörande lekmiljöer, gårdar och parker bör anpassas för att minimera
buller. Förskolor bör placeras längre bort från Skottvägen för att
undvika risken för att barn utsätts för skadliga bullernivåer.
Vid byggnation: man bör följa NVV regler för externt industribuller som inkluderar fläktar/ventilationssystem - för att säkra barns utemiljö
och skapa en hälsosam boendemiljö.
Eftersom området innehar markföroreningar ska Miljökontoret
kontaktas innan markarbeten påbörjas.
Radonriskområde på en mindre del av planområdet: vid byggnation ska
radonsäkra byggmetoder användas.
Planändringen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Man bör ha en bättre rening - utöver den rening som är föreslagen som fokuserar extra på att minska mängden fosfor och metallhalterna;
framförallt koppar och zink. Utifrån gällande och föreslagen MKN är
det mycket viktigt att fosfor-halterna minskar. Visserligen är det som
dagvattenrapporten skriver att bidraget från Svartån är så mycket
större, men kravet enligt 5 kap 4 § MB ska det prövas mot varje
verksamhet.

§ 129 Delegering av ärende gällande Saab Bofors Test
Center AB
Handläggare: Johanna Elfving M-2020-721
Ärendebeskrivning

Saab Bofors Test Center AB har ansökt om nytt tillstånd enligt miljöbalken för
sin verksamhet som huvudsakligen är belägen i Karlskoga och Nora
kommuner, men som till viss del berör Örebro kommun.
Länsstyrelsen i Örebro län har gett Miljönämnden i Örebro möjlighet att yttra
sig över ärendet innan miljöprövningsdelegationen fattar beslut om tillstånd.
Sista dag för yttrande är den 19 november 2020. Miljökontoret har bett om
utökad svarstid i ärendet så att ärendet kan tas med på Miljönämndens
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sammanträde i december. Länsstyrelsen har inte möjlighet att bevilja detta
eftersom beslut i ärendet måste ske innan årsskiftet.
Miljönämnden har i och med detta inte möjlighet att yttra sig i ärendet i
samband med ordinarie sammanträden. Nämnden har enligt kommunallagen
rätt att delegera beslutanderätt i ett särskilt ärende. Rätten kan delegeras till en
ledamot. Förvaltningen föreslår att nämnden ger ordföranden rätt att besluta
om yttrande i ärendet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-11-04
Kompletterande handlingar
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden ger dess ordförande i uppdrag att besluta om yttrande
på nämndens vägnar i ärende M-2020-721 rörande tillståndsansökan
för Saab Bofors Test Center AB.
2. Beslut som fattas på nämndens vägnar enligt beslutspunkt 1 ska
anmälas vid Miljönämndens nästa sammanträde.
Beslut

1. Miljönämnden ger dess ordförande i uppdrag att besluta om yttrande på
nämndens vägnar i ärende M-2020-721 rörande tillståndsansökan för Saab
Bofors Test Center AB.
2. Beslut som fattas på nämndens vägnar enligt beslutspunkt 1 ska anmälas vid
Miljönämndens nästa sammanträde.

§ 130 Beslut om återkallande av beslut om föreläggande
och förbud vid vite, Car Wash i Aspholmen AB,
Lantmannen 2
Handläggare: Johanna Elfving Dnr M-2020-1035
Ärendebeskrivning

Miljönämnden har i maj 2020 beslutat om ett föreläggande och förbud vid vite
riktat mot Car Wash i Aspholmen AB avseende fordonstvättverksamheten på
fastigheten Lantmannen 2. Beslutet har sex punkter som berör installation av
slam- och oljeavskiljare och reningsverk samt att man ska informera om vilken
typ av installation man har valt innan man installerar den. Car Wash i
Aspholmen AB har i juni installerat en koalecensoljeavskiljare som är kopplad
till utgående vatten och meddelat den gamla oljeavskiljaren ska användas som
slamavskiljare. Detta innebär att punkt 1, 2 och 3 i vitesföreläggandet anses
uppfyllda. Skäl föreligger förför att upphäva föreläggandet i denna del. Car
Wash i Aspholmen AB har inte installerat ett sådant reningsverk som avses i
punkterna 4 och 5 i vitesföreläggandet utan istället installerat en oljeavskiljare
som ökar reningsgraden på utgående vatten. Anläggningen liknar i sin
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utformning den typ av reningsanläggning som finns på ett antal andra
fordonstvättar i kommunen som Miljönämnden har accepterat.
Miljönämnden är enligt Miljöbalkens hänsynsregler skyldig att göra en
rimlighetsavvägning i sin myndighetsutövning. I detta fall anses det inte rimligt
att besluta om utdömande av ett vite gällande reningsverk om det finns andra
verksamheter inom kommunen som har fått ok för liknande anläggningar utan
reningsverk. Verksamheten har genom den provtagning som skett i augusti och
september visat att utsläppen har minskat. Därför finns skäl att upphäva
beslutet om föreläggande även avseende punkt 4 och 5 samt förbudet vid vite
enligt punkt 6.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-11-09
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att upphäva Beslut om föreläggande och förbud vid
vite, Car Wash i Aspholmen AB, Lantmannen 2 i Örebro kommun, fattat den
19 maj 2020, i ärende med diarienummer M-2020-1035.
Adressat för beslutet är Car Wash i Aspholmen AB med organisationsnummer
556929-8911.
Lagstöd
37§ Förvaltningslag 2017:900
Beslut

Miljönämnden beslutar att upphäva Beslut om föreläggande och förbud vid
vite, Car Wash i Aspholmen AB, Lantmannen 2 i Örebro kommun, fattat den
19 maj 2020, i ärende med diarienummer M-2020-1035.
Adressat för beslutet är Car Wash i Aspholmen AB med organisationsnummer
556929-8911.
Lagstöd
37§ Förvaltningslag 2017:900

§ 131 Ordförande och förvaltning informerar
Handläggare: Brittis Sundström Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om
följande punkter:
- Punkten utgår på grund av tidsbrist.
Förslag till beslut

Informationen tas till protokollet.
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Beslut

Informationen tas till protokollet.
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