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Berith Tedsjö-Winkler (L) 
Sten Lang (MP) 
Leif Åke Persson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Elisabeth Sundström (M) Elisabeth Sundström (M) ersätter 

Tomas Runnquist (M) § 138 
 
Närvarande ersättare 
Jan Jorsäter (C) 
Kent Ekström (KD) 
Levi Rönnberg (L) 
Michael Larsson (SD) 
 
Övriga 
Johanna Elfving, förvaltningschef 
Markus Behr, enhetschef hälsoskydd 
Amanda Näsström, enhetschef miljöskydd 
Petra Ålund, Verksamhetschef 
Fredrika Andersson Wissing, Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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§ 126 Beslut om att utomstående får delta på 
sammanträdet 

Ärendebeskrivning 
Då Miljönämnden har stängda sammanträden måste nämnden besluta om att 
utomstående får delta på nämndsammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Beslut 
Miljönämnden beslutar: 

Fredrika Andersson Wissing och Petra Ålund får delta på sammanträdet. 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälda övriga frågor: 

Berith Tedsjö-Winkler (L) anmäler övriga frågor gällande EU-kommissionens 
förslag till ny förordning angående en hållbar användning av växtskyddsmedel. 
Liberalerna anser att detta är en angelägen fråga och undrar varför det inte 
prioriterades tid för att ta upp ärendet i nämnden? Hur tvingande är en EU-
förordning? LRF:s ordförande talar om en livsmedelsstrategi som antogs av 
Riksdagen för 5 år sedan. Vilken är kopplingen som LRF hänvisar till i 
livsmedelsstrategin? Är det möjligt att förlänga tiden för remissvar eftersom 
den helt nyligen gick ut? Johanna Elfving besvarar frågorna under 
sammanträdet. 

Elisabeth Sundström (M) anmäler en övrig fråga huruvida vitesföreläggandena 
på dagordningen kan beslutas tillsammans då de är av liknande karaktär. Per 
Lilja (S) besvarar frågan under sammanträdet. 

Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande om alla EU-länder ska 
minska användandet av växtskyddsmedel med 50 procent då länderna idag 
ligger på olika nivåer i användandet av växtskyddsmedel. Johanna Elfving 
besvarar frågan under sammanträdet. 

Leif-Åke Persson (SD) anmäler en övrig fråga om det går att ansöka om 
kommunalt bidrag vid vitesförelägganden gällande enskilda avlopp. Johanna 
Elfving besvarar frågan under sammanträdet. 

Sten Lang (MP) anmäler en övrig fråga gällande delegationsbeslut ecos dnr 
4447 & 4524 angående tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter. Johanna 
Elfving besvarar frågan under sammanträdet. 
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Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande delegationsbeslut ecos 
dnr 4654 angående Attefallshus. Johanna Elfving besvarar frågan under 
sammanträdet. 

Levi Rönnberg (L) anmäler en övrig fråga gällande mer information om 
inskränkta serveringstillstånd. Per Lilja (S) besvarar frågan under 
sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Anmälan tas till protokollet. 

§ 128 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 2022-10-01 till 2022-10-31. 

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. 

 

 

 

 

 



ÖREBRO Protokoll  
 

  5 (15) 
 

§ 129 Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskild 
avloppsanläggning, xxxxxx 
Handläggare: Markus Behr M-xxxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Avloppsanläggningen är gemensam för fastigheterna xxxxxxxxxxxxx och 
består av en trekammarbrunn och efterföljande rening i en In-Drän plus 
infiltrationsbädd. Då det står vatten och slam i spridningsledningarnas 
luftningsrör trots flertalet vidtagna åtgärder bedömer Miljönämnden att 
infiltrationsanläggningen inte fungerar och därmed inte renar spillvattnet på ett 
tillfredsställande sätt. En vattenmättad infiltrationsanläggning ger en 
otillfredsställande rening av suspenderad substans, organiska ämnen, 
näringsämnen och bakterier. Detta är en olägenhet för miljön. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-25 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

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

Lagstöd 
26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken. 
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§ 130 Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskild 
avloppsanläggning, xxxxxxxxxxx 
Handläggare: Markus Behr M-xxxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Avloppsanläggningen är gemensam för fastigheterna xxxxxxxxxxxxx och 
består av en trekammarbrunn och efterföljande rening i en In-Drän plus 
infiltrationsbädd. Då det står vatten och slam i spridningsledningarnas 
luftningsrör trots flertalet vidtagna åtgärder bedömer Miljönämnden att 
infiltrationsanläggningen inte fungerar och därmed inte renar spillvattnet på ett 
tillfredsställande sätt. En vattenmättad infiltrationsanläggning ger en 
otillfredsställande rening av suspenderad substans, organiska ämnen, 
näringsämnen och bakterier. Detta är en olägenhet för miljön.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-25 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

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

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken. 
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§ 131 Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskild 
avloppsanläggning, xxxxxxxxxxx 
Handläggare: Markus Behr M- xxxxxxxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen för fastigheten xxxxxxx inte 
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Avloppsanläggningen består av en 
slamavskiljare och fastighetsägarna kan inte påvisa att någon efterföljande 
rening finns. Detta står i strid med bestämmelserna i 9 kap. 7 § miljöbalken. 
Nuvarande avloppsanordning ger en otillfredsställande rening av suspenderad 
substans, organiska ämnen, näringsämnen och bakterier. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-24 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxx, pers.nr. 
xxxxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxx, pers.nr. xxxxxxxxxxx, 
båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 30 november 
2024 släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- 
och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxx 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 35 000 kr, xxxxxxxxxx, pers.nr. 
xxxxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxx, pers.nr. xxxxxxxxxxx, 
båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 30 november 
2024 släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- 
och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxx i 
Örebro kommun. 

Lagstöd 
26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken  
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§ 132 Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskild 
avloppsanläggning för xxxxxxxxx 
Handläggare: Markus Behr M- xxxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen som betjänar bostadshus på 
fastigheten xxxxxxxxx inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. 
Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare och saknar efterföljande 
rening. Detta står i strid med bestämmelserna i 12 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt 9 kap. 7 § miljöbalken. Nuvarande 
avloppsanordning ger en otillfredsställande rening av suspenderad substans, 
organiska ämnen, näringsämnen och bakterier. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-24 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, xxxxxxxxx, pers.nr 
xxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxx 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, xxxxxxxxx, pers.nr 
xxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxx, 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 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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§ 133 Information - myndighetssamverkan mot 
arbetslivskriminalitet 
Handläggare: Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden informeras om pågående uppdrag gällande Miljökontorets 
myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 

§ 134 Revidering av Miljönämndens delegationsordning 
2022  
Ärendenummer: Mn 185/2021 
Handläggare: Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden har rätt att delegera beslutanderätt till politiker i nämnden eller 
till anställda inom kommunen. Det juridiska ansvaret för besluten kvarstår 
dock på nämnden. I delegationsordningen framgår det hur Miljönämnden 
väljer att delegera beslutanderätten. En uppdaterad och aktuell 
delegationsordning möjliggör effektiv handläggning och effektivt 
beslutsfattande. 

En uppdaterad delegationsordning tagits fram. Den föreslagna 
delegationsordningen innehåller ett nytt lagstiftningsområde som nämnden fått 
tillsynsansvar för – Lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. De 
punkter som rörde lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder och som upphörde 
att gälla under våren har tagits bort. 

Beslutsunderlag 
Miljönämndens delegationsordning Örebro kommun (2022-10-24) 
Tjänsteskrivelse 2022-10-25 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden antar reviderad delegationsordning 2022. 
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Beslut 
Miljönämnden antar reviderad delegationsordning 2022. 

§ 135 Ekonomisk månadsrapport för oktober månad 
Ärendenummer: Mn 25/2022 
Handläggare: Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapport för oktober månad 2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 

§ 136 Uppföljning av SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) 
Handläggare: Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden informeras om genomförd undersökning gällande SAM 
(systematiskt arbetsmiljöarbete) 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av svar 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 
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§ 137 Ordförande och förvaltning informerar  
Handläggare: Per Lilja Johanna Elfving 

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

- Information inför dagens studieresa. 

- Information gällande genomförd revision med av Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 

§ 138 Ledamotsinitiativ från Berith Tedsjö-Winkler (L) och 
Levi Rönnberg (L) att bevilja prövotid med förlängda 
öppettider för Lawekagruppen 

Ärendebeskrivning 
Liberalerna värnar om den fria företagsamheten och dess näringsidkare och 
strävar efter att i möjligaste mån tillmötesgå deras behov och förfrågningar. En 
grupp inom nöjesbranschen, Lawekagruppen, har tidigare ansökt om utökade 
serveringstider från 02.00 - 03.00 för tre av sina dotterbolag . Ansökningarna 
avser endast helgnätter och föreslås fortgå under en prövotid från ett halvt till 
ett år.  
Liberalerna har tidigare skrivit ett yrkande i ärendet ( Ärendenr: Mn 220425-
0110-WR56, Mn 220425-0110-MV14, Mn 220425-0110-XK32. Miljönämnden 
2022.08.23). I yrkandet bifaller vi Lawekagruppens önskemål i frågan. Detta 
yrkande röstades dock ned av majoriteten i nämnden vilket ledde till att 
Liberalerna reserverade sig för beslutet. Kommunstyrelsens ordförande, 
(socialdemokrat), har på sociala medier gett uttryck för att stödja förlängda 
öppethållandet inom nöjesbranschen och skriver bl a följande: "Vi 
socialdemokrater vill även att vissa nöjesställen ska kunna ha öppet lite senare”, 
(se bifogad skärmdump). 
Detta inlägg, som går "stick i stäv" med det beslut som tidigare tagits av 
majoriteten i Miljönämnden, gör att Liberalerna nu ser en möjlighet till en 
omprövning av ärendet då Socialdemokraterna i inlägget står för samma 
uppfattning som oss. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ 2022-10-18 
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Förslag till beslut 
Berith Tedsjö-Winkler (L) och Levi Rönnberg (L) föreslår att: 

• Lawekagruppen under ett (1) år beviljas en prövotid med förlängda 
öppettider för de  
föreslagna verksamheterna: Villa Strömpis, restaurang Frimis samt 
restaurang Pitscher´s. 

• den begärda förlängda öppettiden förläggs från 02.00 - 03.00 helgnätter 
och gäller för  
både inomhus och utomhusverksamhet. 

• det efter en prövotid av ett år med föreslagna förlängda öppettider görs 
en utvärdering  
utifrån polismyndigheten region Bergslagens rapporter och 
bedömningar samt inkomna  
anmälningar om bullerstörningar som kan härröra till de förlängda 
tiderna för  
öppethållande. 

• prövotiden inleds fr o m december månad 2022 och utvärderas efter ett 
(1) år.  

Jäv 
Tomas Runnquist (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller i beslut 
av ärendet. 

Yrkande 
Per Lilja (S) yrkar avslag på ledamotsinitiativet. 

Leif-Åke Persson (SD) yrkar avslag på ledamotsinitiativet. 

Proposition 
Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
Berith Tedsjö-Winklers (L) och Levi Rönnbergs (L) ledamotsinitiativ samt Per 
Liljas (S) och Leif-Åke Perssons (SD) yrkande om avslag. 

Ordförande ställer sedan förslagen under proposition och finner att 
Miljönämnden beslutar att avslå Berith Tedsjö-Winklers (L) och Levi 
Rönnbergs (L) ledamotsinitiativ. 

Beslut 
Miljönämnden avslår Berith Tedsjö-Winklers (L) och Levi Rönnbergs (L) 
ledamotsinitiativ. 

Farima Shabanzadeh (V) avstår från att delta i beslutet. 

Reservation 
Berith Tedsjö-Winkler (L) och Sten Lang (MP) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 139 Ledamotsinitiativ från Sten Lang (MP) Kommunen ska 
arbeta for att de miljö- och hälsoskadande ämnena ska 
minska och utsläppen av särskilt förorenande ämnen 
(SFA) ska upphöra  

Ärendebeskrivning 
Efter vad jag vet har man haft försöksverksamhet, som fallit val ut. Man har 
fått bort/reducerat många läkemedelsrester och en hel del PFAS genom att uv-
behandla avloppsvatten. 
På vilka grunder har man bedömt att inte gå vidare med detta och skala upp till 
att behandla allt avloppsvatten? 
Hur har man gjort denna bedömning? 
Att man i denna försöksverksamhet sett att man kunnat sanka PFAS-utsläpp 
ser jag som ett starkt skal till att skala upp detta system. PFAS i vatten och 
livsmedel diskuteras mer och mer och nya gränsvärden är på gång.  

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ 2022-11-08 

Förslag till beslut 
Sten Lang (MP) föreslår följande: 

Att man följer det som står i Örebro kommuns avloppsvatten från 2019, sid 19 
(se ovan) och renar avloppsvattnet från PFAS och läkemedelsrester. 

Yrkande 
Per Lilja (S) yrkar avslag på ledamotsinitiativet med motivering att 
Miljönämnden saknar rådighet i frågan. 

Proposition 
Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
Sten Langs (MP) ledamotsinitiativ samt Per Liljas (S) avslagsyrkande.  

Ordförande ställer sedan förslagen under proposition och finner att 
Miljönämnden beslutar att avslå ledamotsinitiativet.  

Beslut 
Miljönämnden avslår Sten Langs (MP) ledamotsinitiativ. 
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