Protokoll

Mn 233/2021

Miljönämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2022-03-15
09:00–12:00
Berget, Citypassagen

Närvarande ledamöter
Per Lilja (S)
Brittis Sundström (KD)
Tomas Runnquist (M)
Gunilla Neogard (S)
Arne Bergqvist (S)
Linda Linder (S)
Christer Karlsson (S)
Marita Andersson (C)
Helena Viking (V)
Mats Andersson (M)
Berith Tedsjö-Winkler (L)
Sten Lang (MP)
Leif Åke Persson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Jan Jorsäter (C)
Elisabeth Sundström (M)

Jan Jorsäter (C) ersätter Berit Hallén (S)
§§ 36-45
Elisabeth Sundström (M) ersätter
Karin Pernefalk (M) §§ 36-45

Närvarande ersättare
Kent Ekström (KD)
Simon Kvassman (V)
Levi Rönnberg (L)
Michael Larsson (SD)
Övriga
Johanna Elfving
Kristian Hellström
Markus Behr
Amanda Näsström
Sara Bokén
Louise Kransmo
Malin Wiremalm
Leif Andersson

Förvaltningschef
Enhetschef Livsmedel
Enhetschef Hälsoskyddsenheten
Enhetschef miljöskydd
Miljö-och hälsoskyddsinspektör
Miljö-och hälsoskyddsinspektör
Miljö-och hälsoskyddsinspektör
Alkoholinspektör
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Paragraf 36–45

Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare

Per Lilja (S), ordförande

Berith Tedsjö-Winkler (L), justerare
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§ 36 Beslut om att utomstående får delta på
nämndsammanträdet
Handläggare: Per Lilja
Ärendebeskrivning

Då Miljönämnden har stängda sammanträden behöver nämnden besluta om
någon utomstående får närvara. Då en del av Miljökontorets introduktion av
nya medarbetare är att de ska närvara på ett sammanträde behöver nämnden
besluta att de får göra så.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Beslut

Miljönämnden beslutar att följande personer får delta på sammanträdet:
Camilla Sjöström, Josefina Hyllenstam, Wictor Linders, Hannah Johansson,
Emma Holmberg och Ingrid Larsson.

§ 37 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Per Lilja Niccolo Gianella Gustavsson
Ärendebeskrivning

Anmälda övriga frågor:
Mats Andersson (M) anmäler en övrig fråga om hur man redogör för
resekostnader med kollektivtrafik när kvitto ej ges vid köp av digital biljett.
Niccolo Gianella Gustavsson besvarar frågan under sammanträdet.
Elisabeth Sundström (M) anmäler en övrig fråga gällande felaktig arvodering
vid sammanträdet i februari månad. Niccolo Gianella Gustavsson besvarar
frågan under sammanträdet.
Helena Viking (V) anmäler en övrig fråga gällande sammanträdestiden för
mötet i april månad. Niccolo Gianella Gustavsson besvarar frågan under
sammanträdet.
Helena Viking (V) anmäler en övrig fråga gällande delegationsbeslut M-2022277 naturreservatet Varbergaskogen, samt M-2022-2505 Tunnbindaren 15.
Johanna Elfving besvarar frågorna under sammanträdet.
Sten Lang (MP) anmäler en övrig fråga gällande delegationsbeslut M-2022-217
vattenverksamhet Längbro 2:40, samt M-2022-609 Handlarn Järnvägsgatan 15.
Johanna Elfving och Kristian Hellström besvarar frågorna under
sammanträdet.
Beslutsunderlag

Muntlig information
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Förslag till beslut

Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Anmälan tas till protokollet.

§ 38 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 2022-02-01 till 2022-02-28.
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.

§ 39 Beslut om varning gällande tillstånd för försäljning av
tobak på A-Zawai, Grantoppen 5, Granrisvägen 23 i
Örebro kommun
Handläggare: Sara Bokén Dnr M-2022-569
Ärendebeskrivning

Ett företag som bedriver försäljning av tobaksvaror har en skyldighet enligt lag
att vara väl förtrogen med de regler som gäller enligt lagen om tobak och
liknande produkter och anslutande föreskrifter. Att i en näringsverksamhet
tillhandahålla konsumenter tobaksvaror och örtprodukter för rökning med
felaktig hälsovarning och som inte är rapporterade är en överträdelse mot lagen
om tobak och liknande produkter. Hälsovarningar finns på tobaksprodukter
för att informera konsumenterna om de risker som är förknippade med att
använda produkten. I samband medrapportering av produkter ska även
uppgifter om ingredienser, utsläpp och toxikologiska uppgifter anges.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-25
Synpunkter som inkom från företaget den 3 januari 2022
Ärenderapport från ärende 2021-5618
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att meddela en varning till Sho1 AB, org.nr. 165593068801, i butiken A-Zawai, Granrisvägen 23 i Örebro.
Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088)
5 kap, 1-4 §§
7 kap. 10-11 §§
Beslut

Miljönämnden beslutar att meddela en varning till Sho1 AB, org.nr. 165593068801, i butiken A-Zawai, Granrisvägen 23 i Örebro.
Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088)
5 kap, 1-4 §§
7 kap. 10-11 §§

§ 40 Beslut om föreläggande vid vite, Car Wash i
Aspholmen AB, Lantmannen 2
Handläggare: Louise Kransmo Dnr M-2021-5828
Ärendebeskrivning

Bolaget bedriver en stor anmälningspliktig fordonstvätt på Radiatorvägen 7,
Lantmannen 2 utan tillräcklig reningsanläggning. Eftersom bolaget inte vidtagit
åtgärder för att komma tillrätta med de höga halterna kadmium i utgående
avloppsvatten från fordonstvätten, trots gällande beslut om försiktighetsmått
och påtryckningar från tillsynsmyndigheten, bedömer Miljönämnden att ett
föreläggande vid vite behöver fattas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22
Beslut om försiktighetsmått daterat 2021-03-26
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förelägga Car Wash i Aspholmen AB, org.nr
556929–8911, i egenskap av verksamhetsutövare på Lantmannen 2 i Örebro
kommun att:
1. Inkomma med uppgifter om den valda tilläggsutrustningens dimensionering
och funktion, senast 4 månader efter delgivning av beslutet. Uppgifterna
ska vara dokumentation från tillverkare, försäljare eller motsvarande.
Car Wash i Aspholmen AB ska erlägga ett vite om 50 000 kronor om
beslutets punkt 1 inte uppfyllts.
2. Installera en tilläggsutrustning till befintlig reningsanläggning i tvätthallen
som avskiljer metaller i utgående avloppsvatten. Tilläggsutrustningen ska vara
dimensionerad för verksamhetens storlek. Utrustningen ska installeras av
sakkunnig och vara på plats för idrifttagande senast 6 månader efter
delgivning av beslutet.
Car Wash i Aspholmen AB ska erlägga ett vite om 450 000 kronor om
beslutets punkt 2 inte uppfyllts.
Lagstöd
2 kap. 3 och 7 § samt 26 kap. 9, 14, 21 och 26 § miljöbalken (SFS 1998:808)
med hänvisning till Riktlinjer för fordonstvättar i Örebro kommun (Mn
187/2019).
Föreläggandet ska gälla omedelbart även om det överklagas i enlighet med 26
kap. 26 § miljöbalken.
Beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga Car Wash i Aspholmen AB, org.nr
556929–8911, i egenskap av verksamhetsutövare på Lantmannen 2 i Örebro
kommun att:
1. Inkomma med uppgifter om den valda tilläggsutrustningens dimensionering
och funktion, senast 4 månader efter delgivning av beslutet. Uppgifterna
ska vara dokumentation från tillverkare, försäljare eller motsvarande.
Car Wash i Aspholmen AB ska erlägga ett vite om 50 000 kronor om
beslutets punkt 1 inte uppfyllts.
2. Installera en tilläggsutrustning till befintlig reningsanläggning i tvätthallen
som avskiljer metaller i utgående avloppsvatten. Tilläggsutrustningen ska vara
dimensionerad för verksamhetens storlek. Utrustningen ska installeras av
sakkunnig och vara på plats för idrifttagande senast 6 månader efter
delgivning av beslutet.
Car Wash i Aspholmen AB ska erlägga ett vite om 450 000 kronor om
beslutets punkt 2 inte uppfyllts.
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Lagstöd
2 kap. 3 och 7 § samt 26 kap. 9, 14, 21 och 26 § miljöbalken (SFS 1998:808)
med hänvisning till Riktlinjer för fordonstvättar i Örebro kommun (Mn
187/2019).
Föreläggandet ska gälla omedelbart även om det överklagas i enlighet med 26
kap. 26 § miljöbalken.

§ 41 Beslut om föreläggande vid vite gällande fordon på
xxxxxxxxxxxxxx i Örebro kommun
Handläggare: Marlene Rynell Dnr xxxxxxxx
Ärendebeskrivning

Ett stort antal fordon har under flera års tid stått uppställda på xxxxxxxxxxx.
Eftersom fordonen inte används har Miljökontoret flertalet tillfällen uppmanat
fastighetsägaren att vidta skyddsåtgärder för att undvika läckage till omgivande
mark. Trots det står de allra flesta av fordonen kvar. Ett föreläggande vid vite
behöver därför fattas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-18
Foton tagna på fastigheten under 2020 och 2021
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förelägga xxxxxxxxxxxxxx, pers. nr xxxxxxxxxxxx, i
egenskap av fordonsinnehavare och fastighetsägare till xxxxxxxxxxxxx i
Örebro kommun att:
1. Skicka de fordon som inte används till auktoriserad bilskrot alternativt tillse
att åtgärder vidtas för att läckage till mark inte ska kunna ske. Detta gäller för
följande fordon:
a. Ljusblå Volvo reg.nr xxxxx
b. Brun Saab reg.nr xxxxx
c. Röd Honda reg.nr xxxxx
d. Mörkgrå Saab reg.nr xxxxx
e. Mörkgrå Passat reg.nr xxxxx
f. Mörkblå Audi reg.nr xxxxx
g. Vit Chrysler reg.nr xxxxx
h. Gul Golf reg.nr xxxxx
i. Flerfärgad Mercedes regn.nr xxxxx
j. Ljusgrön Saab reg.nr xxxxx
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k. Ljusbrun Saab reg.nr xxxxx
l. Lila Chrysler reg.nr xxxxx
m. Mörkgrå Ford reg.nr xxxxx
n. Ljusblå personbil utan reg.nr, bilaga 1
o. Vit Saab utan reg.nr, bilaga 2.
2. inkomma med skrotningsintyg eller skriftlig beskrivning av vilken/vilka
åtgärder som vidtagits för att tillse att läckage till omgivande mark inte kan ske.
Detta gäller för följande fordon:
a. Ljusblå Volvo reg.nr xxxxx
b. Brun Saab reg.nr xxxxx
c. Röd Honda reg.nr xxxxx
d. Mörkgrå Saab reg.nr xxxxx
e. Mörkgrå Passat reg.nr xxxxx
f. Mörkblå Audi reg.nr xxxxx
g. Vit Chrysler reg.nr xxxxx
h. Gul Golf reg.nr xxxxx
i. Flerfärgad Mercedes regn.nr xxxxx
j. Ljusgrön Saab reg.nr xxxxx
k. Ljusbrun Saab reg.nr xxxxx
l. Lila Chrysler reg.nr xxxxx
m. Mörkgrå Ford reg.nr xxxxx
n. Ljusblå personbil utan reg.nr, bilaga 1
o. Vit Saab utan reg.nr, bilaga 2.
Beslutets punkt 1a till punkt 1o förenas med ett vite om 6 000 kr per punkt om
åtgärd inte är vidtagen
senast 12 veckor efter delgivning av beslutet.
Beslutets punkt 2 a till punkt 2 o förenas med ett vite om 5 000 kr per punkt
om dokumentationen inte inkommit
senast 16 veckor efter delgivning av beslutet.
Lagstöd
2 kap 3 §, 15 kap 11 och 26 §, 26 kap. 9, 14 och 21 § miljöbalken (1998:808).
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Beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga xxxxxxxxxxxxxx, pers. nr xxxxxxxxxxxx, i
egenskap av fordonsinnehavare och fastighetsägare till xxxxxxxxxxxxx i
Örebro kommun att:
1. Skicka de fordon som inte används till auktoriserad bilskrot alternativt tillse
att åtgärder vidtas för att läckage till mark inte ska kunna ske. Detta gäller för
följande fordon:
a. Ljusblå Volvo reg.nr xxxxx
b. Brun Saab reg.nr xxxxx
c. Röd Honda reg.nr xxxxx
d. Mörkgrå Saab reg.nr xxxxx
e. Mörkgrå Passat reg.nr xxxxx
f. Mörkblå Audi reg.nr xxxxx
g. Vit Chrysler reg.nr xxxxx
h. Gul Golf reg.nr xxxxx
i. Flerfärgad Mercedes regn.nr xxxxx
j. Ljusgrön Saab reg.nr xxxxx
k. Ljusbrun Saab reg.nr xxxxx
l. Lila Chrysler reg.nr xxxxx
m. Mörkgrå Ford reg.nr xxxxx
n. Ljusblå personbil utan reg.nr, bilaga 1
o. Vit Saab utan reg.nr, bilaga 2.
2. inkomma med skrotningsintyg eller skriftlig beskrivning av vilken/vilka
åtgärder som vidtagits för att tillse att läckage till omgivande mark inte kan ske.
Detta gäller för följande fordon:
a. Ljusblå Volvo reg.nr xxxxx
b. Brun Saab reg.nr xxxxx
c. Röd Honda reg.nr xxxxx
d. Mörkgrå Saab reg.nr xxxxx
e. Mörkgrå Passat reg.nr xxxxx
f. Mörkblå Audi reg.nr xxxxx
g. Vit Chrysler reg.nr xxxxx
h. Gul Golf reg.nr xxxxx
i. Flerfärgad Mercedes regn.nr xxxxx
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j. Ljusgrön Saab reg.nr xxxxx
k. Ljusbrun Saab reg.nr xxxxx
l. Lila Chrysler reg.nr xxxxx
m. Mörkgrå Ford reg.nr xxxxx
n. Ljusblå personbil utan reg.nr, bilaga 1
o. Vit Saab utan reg.nr, bilaga 2.
Beslutets punkt 1a till punkt 1o förenas med ett vite om 6 000 kr per punkt om
åtgärd inte är vidtagen
senast 12 veckor efter delgivning av beslutet.
Beslutets punkt 2 a till punkt 2 o förenas med ett vite om 5 000 kr per punkt
om dokumentationen inte inkommit
senast 16 veckor efter delgivning av beslutet.
Lagstöd
2 kap 3 §, 15 kap 11 och 26 §, 26 kap. 9, 14 och 21 § miljöbalken (1998:808).

§ 42 Remissvar - kvalitetskrav och riktlinjer för
uteserveringar i Örebro kommun
Ärendenummer: Mn 24/2022
Handläggare: Markus Behr, Leif Andersson
Ärendebeskrivning

Det har blivit alltmer populärt att ordna och besöka uteserveringar i Örebro.
Det är en glädjande utveckling som överensstämmer med viljan att Örebro ska
vara en levande och attraktiv stad. För att kunna möta nya intressen och
förändringar i stadsmiljön finns behov att se över villkoren för
uteserveringarna. Programnämnd samhällsbyggnad har därför genom
tjänstepersoner inom Stadsbyggnad och Tekniska förvaltningen uppdaterat
gällande kvalitetskrav och riktlinjer, samt utpekade
möbleringszoner. Miljönämnden ges möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget som än så länge är ett remissförslag.
De uppdaterade kvalitetskraven och riktlinjerna kommer att gälla från och med
säsongen 2023 (för möbleringszoner på Stortorgets nedre del preliminärt från
och med säsongen 2026).
Remissperioden är från den 4 februari 2022 till och med den 11 mars 2022.
Beslutsunderlag

Remissvar daterat 2022-02-22
Remissversion: uteserveringar i Örebro kommun
Remissmissiv
Bilagor
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden bifaller remissvar daterat 2022-02-22.
Beslut

Miljönämnden bifaller remissvar daterat 2022-02-22.

§ 43 Redovisning av gallring 2022
Ärendenummer: Mn 6/2022
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

I den kommungemensamma arkiveringsplanen (KA) framgår det under punkt
479 att en redovisning ska göras årligen till respektive nämnd på de handlingar
som gallras.
Bifogade gallringsdokument visar vilken gallring som har utförts på
Miljökontoret 2022.
Beslutsunderlag

Bifogade gallringsdokument 2022
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.

§ 44 Ekonomisk månadsrapport för februari 2022
Ärendenummer: Mn 25/2022
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Ekonomisk månadsrapportering för februari månad 2022.
Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

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

Miljönämnden får information om följande punkter:
- Per Lilja (S) informerar om ett webbseminarium Sveriges miljökommuner
håller den 18 mars gällande PFAS.
- Johanna Elfving besvarar en övrigt ställd fråga från sammanträdet i februari
gällande förorenad mark. Planering för kommande marksanering är igångsatt.
- Johanna Elfving informerar nämnden om den kommande nämnd och
förvaltningsorganisationen 2023.
- Johanna Elfving informerar nämnden om Miljökontorets roll i arbetet
gällande det försämrade omvärldsläget.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.
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