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Miljönämnden 
 
Datum: 2021-06-23 
Tid: 13:00–15:00 
Plats: Via Teams/Citypassagen, Berget 
 
Närvarande ledamöter 
Per Lilja (S) 
Brittis Sundström (KD) 
Tomas Runnquist (M) 
Gunilla Neogard (S) 
Arne Bergqvist (S) 
Linda Linder (S) 
Christer Karlsson (S) 
Berit Hallén (S) 
Marita Andersson (C) 
Helena Viking (V) 
Mats Andersson (M) 
Karin Pernefalk (M) 
Berith Tedsjö-Winkler (L) 
Sten Lang (MP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Michael Larsson (SD) Michael Larsson (SD) ersätter Leif-Åke 

Persson (SD) §§ 67-73 
 
Närvarande ersättare 
Emilie Toro Hartman (S) 
Jan Jorsäter (C) 
Kent Ekström (KD) 
Thomas Eckard (L) 
 
Övriga 
Henrik Bengtsson Förvaltningschef 
Johanna Elfving Enhetschef Miljöskydd 
Kristian Hellström Enhetschef Livsmedel 
Emma Markendahl Alkoholinspektör 
Lisa Svahn Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Paulina Alklind Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Raine Flodman Alkoholinspektör 
 
Paragraf 67–73 
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Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per Lilja (S), ordförande 
 
 
 
 
Sten Lang (MP), justerare 
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§ 67 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Per Lilja  Henrik Bengtsson 

Ärendebeskrivning 
Anmälda övriga frågor: 

Michael Larsson (SD) anmäler två övriga frågor gällande, huruvida 
Miljönämnden kommer ta del av samt yttra sig gällande reningsverket i 
Odensbacken samt en fråga om Miljökontoret hade vetskap om de aktörer 
som var inblandade i black mass-ärendet då vissa av de aktörerna förekommit i 
andra liknande ärenden i en annan kommun. Johanna Elfving besvarar 
frågorna under sammanträdet. 

Berith Tedsjö-Winkler (L) anmäler en övrig fråga om hur stort antal förskolor i 
Örebro kommun som innefattas i kommunens bullerutredning. Henrik 
Bengtsson besvarar frågan under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Anmälan tas till protokollet. 

§ 68 Anmälan av delegationsbeslut  
Ärendenummer: Mn 30/2021 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden har delegerat ett antal beslut till förvaltningen enligt 
delegationsordningen. De beslut som tas på delegation ska återrapporteras till 
nämnden på nästkommande sammanträde. I och med att delegationsbesluten 
för föregående månad redan redovisats för nämnden på sammanträdet den 8 
juni kommer delegationsbeslut tagna under perioden juni och juli månad 2021 
redovisas för nämnden under sammanträdet 24 augusti 2021. 

Ordförande Per Lilja (S) redogör muntligt för nämnden om två stycken tagna 
ordförandebeslut gällande trängseltillsyn på två krogar i Örebro. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till miljönämnden: 

- Miljönämnden tar anmälan till protokollet. 
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Beslut 
- Miljönämnden tar anmälan till protokollet. 

§ 69 Ansökan om serveringstillstånd i Kulturbistron och 
Konserthuset 
Handläggare: Leif Andersson AlkT 2021/48 
Föredragande: Kristian Hellström 

Ärendebeskrivning 
Kulturbistron AB (559138-2774) har ansökt om tillstånd enligt alkohollagen 
för servering av alkoholdrycker vid Kulturbistron i Kulturkvarteret & 
Konserthuset i Örebro. Ansökan avser stadigvarande alkoholservering till 
allmänheten mellan kl. 11:00 och kl. 01:00. 

Beslutsunderlag 
Upprättad utredning 
1. Ansökan 
2. Avtal 
3. Verksamhetsbeskrivning 
4. Information på orebro.se 
5a. Serveringsytor Kulturkvarteret 
5b. Serveringsytor Konserthuset 
6. Skrivelse från Kulturskolans lärare 
7. Kulturkvarterets svar 
8. Anbud från sökandebolaget 
9. Film 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Ansökan om serveringstillstånd bifalls. 

Yrkande 
Per Lilja (S) och Arne Bergqvist (S) yrkar bifall till Miljökontorets förslag. 

Tomas Runnquist (M) yrkar bifall till Miljökontorets förslag samt lämnar ett 
särskilt yttrande till protokollet. 

Berith Tedsjö-Winkler (L) yrkar avslag till förmån för eget skriftligt yrkande. 

Sten Lang (MP) yrkar avslag till förmån för eget skriftligt yrkande. 

Mats Andersson (M) yrkar bifall till Berith Tedsjö-Winklers (L) samt Sten 
Langs (MP) avslagsyrkanden samt lämnar ett särskilt yttrande till protokollet. 
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Proposition 
Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två stycket särskilda yttranden från 
Tomas Runnquist (M) samt Mats Andersson (M). Ordförande frågar om 
nämnden kan besluta att ta dessa till protokollet och finner att Miljönämnden 
bifaller att de två särskilda yttrandena tas till protokollet. 

Ordförande Per Lilja (S) finner sedan att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Miljökontorets förslag samt Berith Tedsjö-Winklers (L) och Sten Langs 
(MP) avslagsyrkanden att serveringstillstånd ska ges mellan Kl. 18:00-01:00 
samt att tillfälligt tillstånd kan sökas för tillfälliga arrangemang före Kl. 18:00. 

Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att Miljönämnden 
beslutar enligt Miljökontorets förslag. 

Votering 

Votering begärs och verkställs. 

Ja-röst innebär bifall till Miljökontorets förslag och Nej-röst innebär bifall 
till Berith Tedsjö-Winklers (L) samt Sten Langs (MP) avslagsyrkanden 

Ja-röster lämnas av Per Lilja (S), Brittis Sundström (KD), Tomas Runnquist 
(M), Gunilla Neogard (S), Arne Bergqvist (S), Linda Linder (S), Christer 
Karlsson (S), Berit Hallén (S), Marita Andersson (C) och Helena Viking (V) 
och Karin Pernefalk (M). 

Nej-röster lämnas av Mats Andersson (M), Berit Tedsjö-Winkler (L), Sten Lang 
(MP) och Michael Larsson (SD). 

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

Beslut 
Ansökan om serveringstillstånd bifalls. 

Reservation 
Mats Andersson (M), Berith Tedsjö-Winkler (L), Sten Lang (MP) och Michael 
Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

§ 70 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
restaurang Asian T4 
Handläggare: Emma Markendahl AlkT 01-2021-00026 

Ärendebeskrivning 
Asian T4 Trading AB (559273-9477) har ansökt om tillstånd enligt 
alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid Restaurang Asian T4, 
Boglundsgatan 2 i Örebro. 

Ansökan avser stadigvarande alkoholservering till allmänheten mellan kl. 11:00 
och kl. 20:00. 
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Beslutsunderlag 
Upprättad utredning. 
PM från Länsstyrelsen i Västra Götalands län dnr 705-5142-2018. 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

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

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

§ 71 Beslut om föreläggande vid vite, Region Örebro län, 
Regionsjukhuset 1 Usö Avdelningskök Avd. 38, B-Hus, 
Södra Grev Rosengatan 18 i Örebro kommun 
Handläggare: Paulina Alklind M-2021-3140 

Ärendebeskrivning 
Miljökontoret har uppmärksammat att samma brister som låg till grund för 
uppföljande kontroller samt föreläggande under 2018 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 2021-06-17 

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. 38, B-
Hus, Södra Grev Rosengatan 18 i Örebro: 

 Kontrollera temperaturen vid upphettning varje dag, vid lunch och 
middag, samt dokumentera vilken produkt som har kontrollerats och 
vilken 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. 
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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. 38, B-
Hus, Södra Grev Rosengatan 18 i Örebro: 

 Kontrollera temperaturen vid upphettning varje dag, vid lunch och 
middag, samt dokumentera vilken produkt som har kontrollerats och 
vilken 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§§. 

§ 72 Detaljplan för fastigheten Labradoren 1 m.fl 
Ärendenummer: Mn 95/2021 
Handläggare: Lisa Svahn 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende för yttrande, där 
eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 14 juni 2021. Planområdet 
är ett cirka 1 ha stort område i Lundby, cirka 4 kilometer norr om Örebros 
stadskärna. I norr avgränsas planområdet till ett radhusområde (2-vån). I öster 
gränsar det till ett idrotts- och fritidsområde med ett antal fotbollsplaner. I 
söder gränsar området till ett klubbhus (IF Ekers) och i väster gränsar området 
till ett mindre parkområde. 

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av ytterligare en ny förskola på 
mark som delvis redan är planlagd för ändamålet. Fastigheten består idag av två 
fastigheter som åtskiljs av en remsa parkmark. Idag finns där en förskola med 2 
avdelningar som dock endast används vid behov, då lokalerna bedömts som 
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mindre funktionella. Den nya förskolan avses kunna byggas i 2 plan och med 
plats för 6 avdelningar. Planförslaget innebär att de båda förskolorna 
tillsammans ska ha totalt 2+6 avdelningar med maximalt 160 barn. Gården 
avses kunna ge de 40 kvm/barn som Boverket rekommenderar för barns 
utveckling och hälsa. På en närliggande fastighet i sydväst om planområdet har 
man sanerat efter att där tidigare funnits en handelsträdgård. Eventuella 
kvarvarande föroreningar bedöms inte påverkas av planförslaget eftersom 
föroreningarna bedöms vara mer lokala. I planen avses att komplettera med en 
dagvattenutredning för att säkerställa så att planen inte innebär försämringar på 
Lillåns ekologiska eller kemiska status. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Samrådsinformation 
Bullerutredning 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden har följande synpunkter till detaljplanen: 

 Eftersom detaljplanen innebär relativt ringa fysiska förändringar, 
bedöms den inte medföra någon negativ påverkan på miljö och hälsa. 

 Den nämnda dagvattenutredningen förutsätts utföras för att just 
säkerställa att miljö och hälsa inte påverkas negativt av planförslaget. 

Yrkande 
Berith Tedsjö-Winkler (L) yrkar att lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Proposition 
Ordförande Per Lilja (S) frågar om nämnden beslutar bifalla att Berith Tedsjö-
Winklers (L) särskilda yttrande tas till protokollet och finner att Miljönämnden 
bifaller att Berith Tedsjö-Winklers (L) särskilda yttrande tas till protokollet. 

Beslut 
Miljönämnden har följande synpunkter till detaljplanen: 

 Eftersom detaljplanen innebär relativt ringa fysiska förändringar, 
bedöms den inte medföra någon negativ påverkan på miljö och hälsa. 

 Den nämnda dagvattenutredningen förutsätts utföras för att just 
säkerställa att miljö och hälsa inte påverkas negativt av planförslaget. 
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§ 73 Ordförande och förvaltning informerar  
Handläggare: Per Lilja  Henrik Bengtsson 

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

- Johanna Elfving informerar nämnden om att marken där batteriavfallet 
påträffats nu är sanerad. 

- Avtackning av förvaltningschef Henrik Bengtsson. 

- Per Lilja (S) önskar nämnden och förvaltningen en trevlig sommar och tackar 
för ett bra utfört arbete. 

Förslag till beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 
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