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Kayumba van den Brink
Anton Fernroth Börjel

Miljö-och hälsoskyddsinspektör
Miljö-och hälsoskyddsinspektör

Paragraf 1–17

Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare

Per Lilja (S), ordförande

Helena Viking (V), justerare
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§ 1 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Per Lilja Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Anmälda övriga frågor:
Per Lilja (S) anmäler en övrig fråga gällande trängseltillsynen och hur de nya
direktiven ser ut. Kristian Hellström svarar att trängseltillsynen är igång igen
och direktiven är att servering av alkohol ska upphöra Kl. 22:30, maximalt 8
personer per sällskap samt att detta ska ske utan trängsel.
Mats Andersson (M) anmäler en övrig fråga gällande delegationslistan från
Ecos där det finns ett antal beslut gällande fosforfällor och vad dessa ärenden
handlar om. Markus Behr svarar att det gäller tillsyn av fosforfällor i ett
samarbete med Tekniska förvaltningen.
Elisabeth Sundström (M) anmäler en övrig fråga gällande trängseltillsynen på
buffé-restauranger och om man får hämta maten själv enligt nuvarande regler.
Kristian Hellström svarar att man enligt nuvarande regler får hämta maten själv
på buffé-restauranger.
Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande delegationsbeslut
M2020-5937 samt M2018-6429. Lovisa Spector besvarar frågan under
sammanträdet.
Förslag till beslut

Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Anmälan tas till protokollet.

§ 2 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 återrapportera till
nämnden på nästkommande sammanträde. Delegationsbesluten redovisas för
perioden 2021-12-01 till 2021-12-31.
Beslutsunderlag

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

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

Miljönämnden tar anmälan till protokollet.

§ 3 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Videobiljarden
Handläggare: Leif Andersson AlkT 03-2021-00102
Ärendebeskrivning

Videobiljarden i Örebro AB (556334-1253) har ansökt om tillstånd enligt
alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid Videobiljarden, Järntorgsgatan
6 i Örebro.
Ansökan avser stadigvarande alkoholservering till allmänheten mellan kl. 11:00
och kl. 02:00.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Ansökan
Remissvar Polisen
Mejlväxling
Bolagets inlaga
Verksamhetsbeskrivning
Polisens tjänstemannabeslut
Anmälda brott Järntorget Stortorget
Brottsstatistik
Miljönämndens beslut 2020-08-25
Dom, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr 5449-20
Brev till nämnden 2022-01-18
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden avslår ansökan om serveringstillstånd gällande utökad
serveringstid då det finns risk för olägenheter i enlighet med alkohollagens 8
kap. 17 §.
Beslut

Miljönämnden avslår ansökan om serveringstillstånd gällande utökad
serveringstid då det finns risk för olägenheter i enlighet med alkohollagens 8
kap. 17 §.
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§ 4 Information - en ögonblicksbild av narkotika på
örebros klubbar, pubar och krogar
Ärendenummer: Mn 244/2021
Handläggare: Leif Andersson
Ärendebeskrivning

En studie av kokainförekomst på klubbar, pubar och krogar har genomförts av
Miljökontorets alkoholinspektörer. Studien gjordes fredag den 3/12 och den
17/12 under sen kvällstid (21.30-01.30). Vid det första tillfället deltog även
Länsstyrelsens representant som observatör. Vid det andra tillfället skulle
Polisens citygrupp ha deltagit men de blev tyvärr upptagna med annat arbete.
Studien har gjorts på 17 utvalda klubbar/pubar/krogar i city. Vid besöken
informerades ägarna också om Länsstyrelsens och STADs (Stockholm
Förebygger Alkohol och Droger) kommande enkätstudie som kommer att
genomföras under 2022 i 47 kommuner. Sammanfattningsvis mottogs studien
väldigt positivt av ägare/personal då syftet var att påvisa eventuell förekomst
av kokain på gästtoaletter och personaltoaletter. Personalen deltog vid
testningen och under besöket gavs utmärkta tillfällen att diskutera vilka enkla
åtgärder man kan göra för att försvåra narkotikaanvändning/langning. Studien
genomfördes med hjälp av kokainwipes, en duk som omedelbart ändrar färg
om det finns spår av kokain eller crack. Personalen på respektive ställe
informerades om resultatet men också om att detta inte är en belastning för
stället utan en kartläggning av situationen i Örebro.
Av 17 besökta klubbar/krogar så hittades spår av kokain på fyra (4)
gästtoaletter.
Beslutsunderlag

En ögonblicksbild av narkotika på örebros klubbar, pubar och krogar 2021-1220
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.
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§ 5 Beslut om föreläggande vid löpande vite, Sindibad
livsmedel AB, Smedjan 1
Handläggare: Annelie Jönsson Dnr M-2021-5809
Ärendebeskrivning

Sindibad livsmedel AB har drivit livsmedelsbutik sedan hösten 2019.
Miljökontoret har konstaterat återkommande brister i verksamheten. Bristerna
åtgärdas tillfälligt när Miljönämnden ställer krav på åtgärder men bristerna
återkommer. Därför är det motiverat med ett föreläggande med krav på
åtgärder som förenas med ett löpande vite för att förmå Sindibad livsmedel AB
att följa beslutet och få till en varaktig förändring.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-12-21
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Sindibad livsmedel AB, med
organisationsnummer 16559174-4452, att på livsmedelsanläggningen Sindibad,
Osmundgatan 3 i Örebro:
1. Se till att livsmedelsanläggningens alla delar hålls rena, exempelvis
beredningsutrymmen, butiksutrymmet och personaltoalett. Samtliga ytor och
all utrustning där oförpackade livsmedel hanteras ska vara synligt rena.
Utrymmen där oförpackade livsmedel hanteras ska rengöras varje dag, särskilt
de ytor som kommer i direkt kontakt med livsmedel.
2. Se till att rinnande kallt och varmt vatten finns i lokalen.
3. Dagligen kontrollera om skadedjur förekommer i lokalen, eller spår av dessa.
Om tecken på skadedjur uppmärksammas ska de bekämpas/avlägsnas från
lokalen. Extern skadedjursfirma ska användas om tillräckliga kunskaper om
effektiv bekämpning inte finns i företaget.
4. Se till att information om nötköttets ursprung finns i nära anslutning till
nötköttet som saluförs över disk. Uppgift ska finnas om land där djuret är fött,
uppfött, slaktat och styckat. Om djuret är fött, uppfött och slaktat i samma
land kan benämningen ursprung användas följt av namn på landet. Bolaget ska
vid kontroll kunna visa att uppgiften är korrekt med hjälp av journalföringen.
5. 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 vara märkt med
följande uppgifter:
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
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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.
Allergener ska framhävas genom en teckenuppsättning som tydligt skiljer
beteckningen från resten av ingrediensförteckningen, exempelvis genom
typsnitt, stil eller bakgrundsfärg.
Märkningen enligt ovan ska vara utformad på svenska.
Föreläggandets punkt 1 till 4 förenas med löpande vite om 30 000 kr för varje
gång och för varje enskild punkt enligt ovan som Miljönämnden vid tillsyn
uppmärksammar att beslutet inte följs räknat från att beslutet vunnit laga kraft.
Föreläggandets punkt 5 förenas med ett löpande vite om 75 000 kr för varje
gång Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs räknat
från att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet gäller från det att beslutet vunnit laga kraft tills den 31 december 2022.
Lagstöd
Myndighetens rätt att vidta åtgärder
Förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1
Förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.2
Livsmedelslagen (2006:804), 22 & 23 §
Infrastruktur, lokaler och utrustning
Förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I punkt 4
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I, punkt 2a
Skadedjur
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I, punkt 2c
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel IX, punkt 4
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Rengöring
Förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I punkt 1
Förordning 852/2004, bilaga II, kapitel V punkt 1
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I, punkt 2a
Livsmedelsinformation
Förordning (EU) 1169/2011, artikel 7
Förordning 1825/2000 artikel 5c
Förordning (EU) 1169/2011, artikel 26
Förordning (EU) 1169/2011 artikel 8 punkt 3 samt 5.
Förordning (EU) 1169/2011, artikel 9 punkt 1 a-l.
Förordning (EU) 1169/2011 artikel 21 punkt 1b.
Livsmedelsverkets föreskrifter (2014:4) 5§.
Vite
Lag om viten (1985:206) 2-4§.
23§ Livsmedelslagen (2006:804)
Beslut

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Sindibad livsmedel AB, med
organisationsnummer 16559174-4452, att på livsmedelsanläggningen Sindibad,
Osmundgatan 3 i Örebro:
1. Se till att livsmedelsanläggningens alla delar hålls rena, exempelvis
beredningsutrymmen, butiksutrymmet och personaltoalett. Samtliga ytor och
all utrustning där oförpackade livsmedel hanteras ska vara synligt rena.
Utrymmen där oförpackade livsmedel hanteras ska rengöras varje dag, särskilt
de ytor som kommer i direkt kontakt med livsmedel.
2. Se till att rinnande kallt och varmt vatten finns i lokalen.
3. Dagligen kontrollera om skadedjur förekommer i lokalen, eller spår av dessa.
Om tecken på skadedjur uppmärksammas ska de bekämpas/avlägsnas från
lokalen. Extern skadedjursfirma ska användas om tillräckliga kunskaper om
effektiv bekämpning inte finns i företaget.
4. Se till att information om nötköttets ursprung finns i nära anslutning till
nötköttet som saluförs över disk. Uppgift ska finnas om land där djuret är fött,
uppfött, slaktat och styckat. Om djuret är fött, uppfött och slaktat i samma
land kan benämningen ursprung användas följt av namn på landet. Bolaget ska
vid kontroll kunna visa att uppgiften är korrekt med hjälp av journalföringen.
5. 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 vara märkt med
följande uppgifter:
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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.
Allergener ska framhävas genom en teckenuppsättning som tydligt skiljer
beteckningen från resten av ingrediensförteckningen, exempelvis genom
typsnitt, stil eller bakgrundsfärg.
Märkningen enligt ovan ska vara utformad på svenska.
Föreläggandets punkt 1 till 4 förenas med löpande vite om 30 000 kr för varje
gång och för varje enskild punkt enligt ovan som Miljönämnden vid tillsyn
uppmärksammar att beslutet inte följs räknat från att beslutet vunnit laga kraft.
Föreläggandets punkt 5 förenas med ett löpande vite om 75 000 kr för varje
gång Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs räknat
från att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet gäller från det att beslutet vunnit laga kraft tills den 31 december 2022.
Lagstöd
Myndighetens rätt att vidta åtgärder
Förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1
Förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.2
Livsmedelslagen (2006:804), 22 & 23 §
Infrastruktur, lokaler och utrustning
Förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I punkt 4
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Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I, punkt 2a
Skadedjur
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I, punkt 2c
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel IX, punkt 4
Rengöring
Förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I punkt 1
Förordning 852/2004, bilaga II, kapitel V punkt 1
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I, punkt 2a
Livsmedelsinformation
Förordning (EU) 1169/2011, artikel 7
Förordning 1825/2000 artikel 5c
Förordning (EU) 1169/2011, artikel 26
Förordning (EU) 1169/2011 artikel 8 punkt 3 samt 5.
Förordning (EU) 1169/2011, artikel 9 punkt 1 a-l.
Förordning (EU) 1169/2011 artikel 21 punkt 1b.
Livsmedelsverkets föreskrifter (2014:4) 5§.
Vite
Lag om viten (1985:206) 2-4§.
23§ Livsmedelslagen (2006:804)

§ 6 Verksamhetsplan med budget 2022
Ärendenummer: Mn 189/2021
Handläggare: Maria Gren, Matilda Lindam, Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Miljönämndens verksamhetsplan med budget anger vad nämnden ska rikta in
sig på 2022 för att kommunen ska nå sina mål, bidra till att nå målen i Agenda
2030 och kommunens program för hållbar utveckling och utvecklas till att bli
Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Verksamhetsplanen visar vilka
effekter som Miljönämnden och Miljökontoret ska uppnå under året.
Nämndens skattefinansierade budget uppgår 2022 till 19 743 tkr.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2022
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Miljönämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
Yrkande

Per Lilja (S) yrkar bifall på Miljökontorets förslag.
Tomas Runnquist (M) yrkar avslag till förmån för Moderaternas budget
2022 lagd i Kommunfullmäktige.
Berith Tedsjö-Winkler (L) yrkar avslag till förmån för Liberalernas budget 2022
lagd i Kommunfullmäktige.
Helena Viking (V) yrkar avslag till förmån för Vänsterpartiets budget 2022 lagd
i Kommunfullmäktige.
Helena Viking (V) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet.
Michael Larsson (SD) yrkar avslag till förmån för Sverigedemokraternas budget
2022 lagd i Kommunfullmäktige.
Proposition

Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns ett särskilt yttrande Från Helena
Viking (V): då det med viss regelbundenhet uppkommit ärenden där det finns skäl att
ifrågasätta hur vattenkvaliteten säkras i byggprojekt, bör skrivelserna och formuleringarna
gällande skyddande, bevarande och förbättrande av vattnen och vattenkvaliteten i och runt
Örebro stärkas och förtydligas i kommande verksamhetsplan. Ordförande frågar
nämnden om det särskilda yttrandet kan tas till protokollet, och finner att
Miljönämnden godkänner att det särskilda yttrandet tas till protokollet.
Sedan finner ordförande Per Lilja (S) att det finns 2 förslag till beslut, det vill
säga Miljökontorets förslag, Tomas Runnquists (M) avslagsyrkande med
förslag, Berith Tedsjö-Winklers (L) avslagsyrkande med förslag, Helena Vikings
(V) avslagsyrkande med förslag samt Michael Larssons (SD) avslagsyrkande
med förslag.
Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att Miljönämnden
beslutar enligt Miljökontorets förslag.
Beslut

1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Miljönämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
3. Helena Viking (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Sten Lang (MP) deltar i beslutet.
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Reservation

Tomas Runnquist (M), Mats Andersson (M), Berith Tedsjö-Winkler (L),
Helena Viking (V) samt Michael Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna förslag.

§ 7 Attestförteckning 2022
Ärendenummer: Mn 7/2022
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska den
ekonomiska redovisningen sker enligt god redovisningssed och att en tillräcklig
ekonomisk kontroll upprätthålls i kommunen.
Örebro kommuns Redovisningsriktlinje Attester (Ks 1673/2019) anger att
varje nämnd ska utse attestanter för den interna kontrollen av de ekonomiska
transaktionerna inom nämndens förvaltningsområde. En aktuell och beslutad
förteckning över samtliga attestanter ska finnas diarieförd och finnas tillgänglig
för personal som handlägger ekonomiska transaktioner.
Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag till attestförteckning 2022 daterad 2022-01-10
Tjänsteskrivelse 2022-01-10
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. De förslagna attestanterna utses för 2022.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Miljönämndens verksamheter delegeras till förvaltningschefen.
Beslut

1. De förslagna attestanterna utses för 2022.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Miljönämndens verksamheter delegeras till förvaltningschefen.

§ 8 Delegationsordning Miljönämnden 2022
Ärendenummer: Mn 185/2021
Handläggare: Maria Gren
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.
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Inför år 2022 har en ny delegationsordning tagits fram. Utöver vissa språkliga
korrigeringar skiljer sig den föreslagna delegationsordningen inte från den
senaste revisionen av 2021 års delegationsordning på annat sätt än att
delegationen utifrån tobakslagen (1993:581) har tagits bort.
Beslutsunderlag

Miljönämndens delegationsordning Örebro kommun (2021-11-12)
Tjänsteskrivelse 2021-11-15
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
1. Miljönämnden antar Miljönämndens delegationsordning, som börjar att gälla
2022-01-01.
2. Miljönämndens delegationsordning ersätter tidigare delegationsordning, som
därmed upphör att gälla vid utgången av år 2021.
Beslut

1. Miljönämnden antar Miljönämndens delegationsordning, som börjar att gälla
2022-01-01.
2. Miljönämndens delegationsordning ersätter tidigare delegationsordning, som
därmed upphör att gälla vid utgången av år 2021.

§ 9 Ställningstagande vaccination kopplat till arbetstid för
medarbetare på Miljökontoret, covid-19, coronavirus
Ärendenummer: Mn 42/2021
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Den 27 december 2020 påbörjades vaccineringen mot covid-19 i Sverige. I
februari 2021 beslutade Kommunstyrelsen att alla medarbetare inom
Kommunstyrelseförvaltningen skulle erbjudas att vaccinera sig på arbetstid om
det kunde göras utan att vikarier behövde tas in, samt att de som vaccinerade
sig på fritiden skulle få kompensation motsvarande en arbetad timme per
vaccinationstillfälle. Någon kompensation för att resa till och från
vaccinationsplatsen betalas dock inte ut. Miljönämnden fattade ett liktydande
beslut för sina medarbetare den 16 mars 2021, som gällde fram till den sista
december 2021. I december 2021 uppmanade Kommunstyrelsen övriga
nämnder att precis som Kommunstyrelsen förlänga detta beslut till att gälla
hela 2022. Det ger medarbetare möjlighet att ta nödvändiga påfyllnadsdoser
och att påbörja sin vaccinering om det ännu inte är gjort.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen ”Ställningstagande vaccination (covid-19) kopplat till
arbetstid för medarbetare i Örebro kommun”, 2021-11-01 (Ks 161/2021)
Tjänsteskrivelse 2021-12-09
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Medarbetare som har Miljönämnden som arbetsgivarnämnd erbjuds att
vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan
störningar för verksamheten.
2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid
motsvarande en arbetad timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och
från vaccinationsplatsen betalas inte ut.
3. Beslutet gäller fram till den 31 december 2022.
Beslut

1. Medarbetare som har Miljönämnden som arbetsgivarnämnd erbjuds att
vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan
störningar för verksamheten.
2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid
motsvarande en arbetad timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och
från vaccinationsplatsen betalas inte ut.
3. Beslutet gäller fram till den 31 december 2022.

§ 10 Remissvar – strategi för utveckling av Hjälmaren som
rekreationsområde
Ärendenummer: Mn 198/2021
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad har remitterat ett förslag på strategi för
utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde till Miljönämnden. Syftet med
strategin är att beskriva Örebro kommuns ambition för hur Hjälmaren kan
göras tillgänglig och bli attraktivare som rekreationsområde för örebroare och
besökare.
Miljönämnden ställer sig positiv till att Hjälmarens vattenkvalitet lyfts fram
som en helt avgörande aspekt för att lyckas med de ambitioner som finns i
strategin. Nämnden ställer sig också positiv till att kommunen enligt föreslagen
strategi ska undersöka förutsättningarna för Hjälmaren att utvecklas till ett
biosfärsområde.
Överlag är det vid verkställandet av strategins ambitioner viktigt att följa
miljöbalken och annan lagstiftning och att komma ihåg att i god tid kontakta
Miljönämnden eller annan berörd tillsynsmyndighet vid behov.
Beslutsunderlag

Remissförslaget ”Strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde”
(2021-09-30), Sam 1143/2020
Remissmissiv (2021-09-30), Sam 1143/2020
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Tjänsteskrivelse 2021-12-10
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden godkänner remissvaret.
Yrkande

Helena Viking (V) lämnar ett tilläggsyrkande om att vattenkvaliteten i
anslutande vattendrag och sjöar. Lillån och Svartån har sina utlopp i Hjälmaren
och vattenkvaliteten i dessa behöver tas med i strategin.
Sten Lang (MP) yrkar bifall på Helena Viknings (V) tilläggsyrkande.
Tomas Runnquist (M) yrkar bifall på Helena Viknings (V) tilläggsyrkande.
Berith Tedsjö-Winkler (L) yrkar bifall på Helena Viknings (V) tilläggsyrkande.
Per Lilja (S) yrkar bifall på Helena Viknings (V) tilläggsyrkande.
Proposition

Ordförande Per Lilja (S) ställer först Helena Vikings (V) tilläggsyrkande om att
vattenkvaliteten i anslutande vattendrag och sjöar. Lillån och Svartån har sina utlopp i
Hjälmaren och vattenkvaliteten i dessa behöver tas med i strategin under proposition och
finner att Miljönämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Därefter finner ordföranden att det finns endast ett förslag till beslut, det vill
säga bifall till Miljökontorets förslag med tilläggsyrkande från Helena Viking
(V) och finner att Miljönämnden beslutar enligt detta.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner remissvaret.
2. Tilläggsyrkande från Helena Viking (V): vattenkvaliteten i anslutande
vattendrag och sjöar. Lillån och Svartån har sina utlopp i Hjälmaren och
vattenkvaliteten i dessa behöver tas med i strategin.

§ 11 Beslut om ändrat sammanträdesdatum för april 2022
Ärendenummer: Mn 170/2021
Handläggare: Per Lilja, Niccolo Gianella Gustavsson
Ärendebeskrivning

Miljönämnden föreslås förlägga nämndsammanträdet för april månad 2022 på
fredagen den 22 april (v.16), i stället för tisdagen den 19 april (v.16) som nu
beslutat. Anledningen till förslaget är att mer tid för inläsning av dagordningen
ska vara möjlig efter påskhelgen (v.15).
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-12-21
Protokollsutdrag 2021-11-09, § 114
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att flytta nämndsammanträdet tisdagen den 19 april
2022 (enligt beslut 2021-11-09, § 114) till fredagen den 22 april 2022.
Beslut

Miljönämnden beslutar att flytta nämndsammanträdet tisdagen den 19 april
2022 (enligt beslut 2021-11-09, § 114) till fredagen den 22 april 2022.

§ 12 Förslag till yttrande över planprogram för
Tybbleängen, Örebro kommun
Ärendenummer: Mn 188/2021
Handläggare: Emma Handy
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om
yttrande senast den 9 januari 2022. Miljönämnden har fått förlängd svarstid till
den 31 januari 2022.
Området är beläget i Örebros sydöstra del, mellan Sörbyängen och Örebro
universitet och uppgå till ca 59 ha. Topografin utgörs av flack mark med
befintlig bebyggelse och ängar. Tybbleängen är utpekad som Naturnära
innerstadsdel. Det innebär en centralt belägen stadsdel med stor närhet till
stadsnära naturlandskap.
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för området.
Utifrån det ge en bild av helheten för hur området kan utvecklas inför
kommande detaljplanering. Genomförande av området kommer att ske under
många år och visionen är att utbyggnaden är klar till år 2040.
Beslutsunderlag

Planprogram för Tybbleängen
Bilaga 1 Dagvattenutredning
Bilaga 2 Naturvärdesinventering
Tjänsteskrivelse med yttrande 2021-12-16
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden bifaller föreslaget yttrande daterat 2021-12-16.
Yrkande

Helena Viking (V) lämnar ett tilläggsyrkande om att strandskyddet respekteras
och att skyddade områden lämnas orörda.
Sten Lang (MP) yrkar avslag på Helena Vikings (V) tilläggsyrkande.
Per Lilja (S) yrkar avslag på Helena Vikings (V) tilläggsyrkande.
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Proposition

Ordförande Per Lilja (S) ställer först Helena Vikings (V) tilläggsyrkande om att
strandskyddet respekteras och att skyddade områden lämnas orörda under proposition
och finner att Miljönämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Därefter finner ordföranden att det finns endast ett förslag till beslut, det vill
säga bifall till Miljökontorets förslag och finner att Miljönämnden beslutar
enligt detta.
Beslut

Miljönämnden bifaller föreslaget yttrande daterat 2021-12-16.
Michael Larsson (SD) deltar inte i beslutet.
Reservation

Helena Viking (V) reserverar sig mot beslutet.

§ 13 Yttrande - detaljplan del av Ånsta 20:17 m.fl. samt
upphävande av del av detaljplan 1880-P779
Ärendenummer: Mn 191/2021
Handläggare: Kayumba van den Brink
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om
yttrande senast den 9 januari 2022 med förlängd svarstid till 31 januari 2022.
Planens syfte är att skapa möjligheter att bygga bostäder i den sydöstra delen av
fastigheten Ånsta 20:17 samt en den del av fastigheten Ånsta 20:96. Syftet är
även att göra åtgärder i allmän plats och förbättra huvudcykelstråket som pekas
ut i översiktsplanen.
Beslutsunderlag

Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsinformation
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Bullerutredning
Dagvattenutredning
Tjänsteskrivelse med yttrande 2021-12-10
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att nedanstående synpunkt beaktas.
•

Då området ligger inom sekundärzon för Örebro kommuns
vattenskyddsområde är det viktigt att man inte låter dagvatten från
potentiellt förorenade ytor infiltreras inom området.
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•

•
•
•
•
•

Det är viktigt att det framgår vilka hårdgjorda ytor som avvattnas vart
och vart dagvattnet tar vägen inför framtida behov av
renovering/underhåll så man bibehåller kontroll över potentiellt
förorenade dagvattenflöden och att ledningsnäten ut ur
vattenskydds-området behålls täta.
Då området ligger inom vattenskyddsområdet är det särskilt viktigt att
fyllnadsmassor inte innehåller några föroreningar.
Det bör framgå av plankartan att allt markarbete ska föregås av
tillståndsansökan till Miljökontoret då planområdet ligger inom
vattenskyddsområde.
Vid händelse av brand får släckvatten inte tillåtas infiltrera då området
ligger i vattenskyddsområde.
Delar av planområdet exponeras för buller från motorvägen. Det är
viktigt att byggnationen görs på ett sådant sätt att risk för störning för
de boende minimeras.
Planområdet ligger inom riskområde för markradon. Det är viktigt att
radonsäker grundläggning genomförs. Avledning av jordluft från
huskroppar minskar också risken för radon i byggnad.

Beslut

Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att nedanstående synpunkt beaktas.
•
•

•
•
•
•
•

Då området ligger inom sekundärzon för Örebro kommuns
vattenskyddsområde är det viktigt att man inte låter dagvatten från
potentiellt förorenade ytor infiltreras inom området.
Det är viktigt att det framgår vilka hårdgjorda ytor som avvattnas vart
och vart dagvattnet tar vägen inför framtida behov av
renovering/underhåll så man bibehåller kontroll över potentiellt
förorenade dagvattenflöden och att ledningsnäten ut ur
vattenskydds-området behålls täta.
Då området ligger inom vattenskyddsområdet är det särskilt viktigt att
fyllnadsmassor inte innehåller några föroreningar.
Det bör framgå av plankartan att allt markarbete ska föregås av
tillståndsansökan till Miljökontoret då planområdet ligger inom
vattenskyddsområde.
Vid händelse av brand får släckvatten inte tillåtas infiltrera då området
ligger i vattenskyddsområde.
Delar av planområdet exponeras för buller från motorvägen. Det är
viktigt att byggnationen görs på ett sådant sätt att risk för störning för
de boende minimeras.
Planområdet ligger inom riskområde för markradon. Det är viktigt att
radonsäker grundläggning genomförs. Avledning av jordluft från
huskroppar minskar också risken för radon i byggnad.
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§ 14 Yttrande angående Econova Recycling AB:s ansökan
om upphävande av tillstånd för omfattning av årlig tillåten
biologisk behandling av avfall på fastigheten Flåten 1:8 i
Örebro kommun
Handläggare: Anton Fernroth Börjel Dnr M-2021-5279
Ärendebeskrivning

Miljöprövningsdelegationen i Örebro län har begärt in miljönämndens yttrande
över Econova Recycling AB:s ansökan om upphävande av del av tillstånd
enligt miljöbalken vid fastigheterna Flåten 1:8 i Örebro kommun
Beslutsunderlag

Verksamhetens tillstånd för återvinningsverksamhet 2006-03-21
Verksamhetens ansökan om upphävande av del av tillstånd, daterad 2021-1025
Verksamhetens miljörapport för 2020
Årligt tillsynsbesök 2021-12-07
Tjänsteskrivelse med yttrande 2021-12-17
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att lämna följande form av yttrande:
Finner miljöprövningsdelegationen att det finns skäl att revidera del av
befintligt tillstånd genom tillförandet av en extra beslutsmening, som begränsar
den mängd avfall som genomgår biologisk behandling på fastigheten, så har
Miljönämnden i sak inga invändningar kring detta. Dock vill nämnden
informera följande:
•

Verksamheten bör uppdatera sina rutiner och egenkontrollprogram vid
behov för att säkerställa att begränsningen för avfall som genomgår
biologisk behandling inte överskrids framöver, vid en eventuell ändring
av tillståndet.

Beslut

Miljönämnden beslutar att lämna följande form av yttrande:
Finner miljöprövningsdelegationen att det finns skäl att revidera del av
befintligt tillstånd genom tillförandet av en extra beslutsmening, som begränsar
den mängd avfall som genomgår biologisk behandling på fastigheten, så har
Miljönämnden i sak inga invändningar kring detta. Dock vill nämnden
informera följande:
•

Verksamheten bör uppdatera sina rutiner och egenkontrollprogram vid
behov för att säkerställa att begränsningen för avfall som genomgår
biologisk behandling inte överskrids framöver, vid en eventuell ändring
av tillståndet.
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§ 15 Beslut om att vidta åtgärder, Örebro tennis och
badmintonhall, Nikolai 3:357 i Örebro kommun
Handläggare: Markus Behr Dnr M-2021-4373
Ärendebeskrivning

Miljökontoret föreslår Miljönämnden att förelägga Örebro tennis och
badmintonhall, i egenskap som verksamhetsutövare, att vidta åtgärder för att
motverka bullerstörningar från padelbanor som är utomhus på fastigheten
Nikolai 3:357.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-05
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förelägga Örebro tennis och badmintonhall
ekonomisk förening med organisationsnummer 716411-5615 att vidta följande
åtgärder för att motverka bullerstörningar för närboende från padelbanor
utomhus på fastigheten Nikolai 3:357:
1. Detta beslut gäller till och med den 1 februari 2023.
2. Padelbanor får enbart användas för racketsport om banan är belägen minst
45 meter från tomtgräns till bostadshus.
3. Padelbanor får enbart användas för racketsport vardagar mellan 09:00 till
20:00 och på helger samt röda dagar mellan 09:00 till 18:00.
4. Padelbanor får användas för racketsport utöver de tider som anges i punkt
två, dock enbart vid speciella evenemang såsom företagsevent och tävlingar.
Evenemangen enligt denna punkt ska underrättas närboende på Hangarvägen
1, 3, 5, 7, 9, 34, 32, 30 och 28 minst två veckor i förväg. Tillåtna tider för
racketsport på padelbanor enligt denna punkt är 08:00 till 20:00 alla dagar i
veckan.
5. Högtalarsystem eller annan teknisk utrustning som ger upphov till buller för
närboende får inte användas i samband med racketsport. Undantag för göras
från denna punkt i samband med evenemang enligt punkt 3.
6. Journummer till kontaktperson ska upprättas för närboende på Hangarvägen
1, 3, 5, 7, 9, 34, 32, 30 och 28 som de kan ringa eller smsa när de upplever att
oacceptabla störningar förekommer.
7. Informationsskyltar om gällande trivselregler, i synnerhet för att visa hänsyn
till närboende, ska anslås vid varje padelbana.
Vidare beslutar Miljönämnden att upphäva tidigare beslut gällande åtgärdskrav
och förbud mot padelspel. Beslutet är daterat 2018-10-19 med diarienummer
2017-4371.
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Detta beslut gäller omedelbart, även om det överklagas. Beslutet gäller
till den 1 februari 2023 och kan omprövas av Miljönämnden om behov
föreligger.
Punkt 6 och 7 ska redovisas till Miljökontoret 4 veckor efter beslutet har
delgivits adressaten.
Lagstöd

2 kap. 2, 3, 6 och 7 §§, 9 kap. 3 och 9 §§ samt 26 kap. 9, 21, 22 och 26 §§
miljöbalken (1998:808), 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
Information/Upplysning

I och med att beslutet tidsbegränsas till den 1 februari 2023 kommer
Miljönämnden att utvärdera hur åtgärderna fungerat och ompröva beslutet.
Utvärderingen kommer att ske efter spelsäsongen 2022.
Detta förslag till beslut medför inte befrielse från eventuell prövning enligt
annan lagstiftning. Åtgärder kan vara bygglovspliktig enligt plan- och bygglag
(2010:900).
Beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga Örebro tennis och badmintonhall
ekonomisk förening med organisationsnummer 716411-5615 att vidta följande
åtgärder för att motverka bullerstörningar för närboende från padelbanor
utomhus på fastigheten Nikolai 3:357:
1. Detta beslut gäller till och med den 1 februari 2023.
2. Padelbanor får enbart användas för racketsport om banan är belägen minst
45 meter från tomtgräns till bostadshus.
3. Padelbanor får enbart användas för racketsport vardagar mellan 09:00 till
20:00 och på helger samt röda dagar mellan 09:00 till 18:00.
4. Padelbanor får användas för racketsport utöver de tider som anges i punkt
två, dock enbart vid speciella evenemang såsom företagsevent och tävlingar.
Evenemangen enligt denna punkt ska underrättas närboende på Hangarvägen
1, 3, 5, 7, 9, 34, 32, 30 och 28 minst två veckor i förväg. Tillåtna tider för
racketsport på padelbanor enligt denna punkt är 08:00 till 20:00 alla dagar i
veckan.
5. Högtalarsystem eller annan teknisk utrustning som ger upphov till buller för
närboende får inte användas i samband med racketsport. Undantag för göras
från denna punkt i samband med evenemang enligt punkt 3.
6. Journummer till kontaktperson ska upprättas för närboende på Hangarvägen
1, 3, 5, 7, 9, 34, 32, 30 och 28 som de kan ringa eller smsa när de upplever att
oacceptabla störningar förekommer.
7. Informationsskyltar om gällande trivselregler, i synnerhet för att visa hänsyn
till närboende, ska anslås vid varje padelbana.
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Vidare beslutar Miljönämnden att upphäva tidigare beslut gällande åtgärdskrav
och förbud mot padelspel. Beslutet är daterat 2018-10-19 med diarienummer
2017-4371.
Detta beslut gäller omedelbart, även om det överklagas. Beslutet gäller
till den 1 februari 2023 och kan omprövas av Miljönämnden om behov
föreligger.
Punkt 6 och 7 ska redovisas till Miljökontoret 4 veckor efter beslutet har
delgivits adressaten.
Lagstöd

2 kap. 2, 3, 6 och 7 §§, 9 kap. 3 och 9 §§ samt 26 kap. 9, 21, 22 och 26 §§
miljöbalken (1998:808), 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
Information/Upplysning

I och med att beslutet tidsbegränsas till den 1 februari 2023 kommer
Miljönämnden att utvärdera hur åtgärderna fungerat och ompröva beslutet.
Utvärderingen kommer att ske efter spelsäsongen 2022.
Detta förslag till beslut medför inte befrielse från eventuell prövning enligt
annan lagstiftning. Åtgärder kan vara bygglovspliktig enligt plan- och bygglag
(2010:900).

§ 16 Information om ny trafikstrategi
Handläggare: Per Elvingsson
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Miljönämndens sammanträde den 18 januari 2022.

§ 17 Ordförande och förvaltning informerar
Handläggare: Per Lilja Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

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

Johanna Elfving informerar att det på februari-sammanträdet kommer
6 stycken yttranden gällande detaljplaner för beslut.
Per Lilja (S) informerar att februari-sammanträdet förmodligen
kommer bli ett heldags-sammanträde. Mer information om detta
kommer inom kort.
Johanna Elfving informerar att bemanningen på Miljökontoret är bra
trots hög smittspridning.
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Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.
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