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Miljönämnden 
 
Datum: 2022-12-06 
Tid: 09:00–12:00  
Plats: Svalan, Brunnsparken 
 

1 Kallelse och tidsplanering 

2 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Per Lilja  Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Anmälda övriga frågor: 

Förslag till beslut 
Anmälan tas till protokollet. 

3 Anmälan av jäv 

4 Val av protokollsjusterare 

Förslag till beslut 
Förslag till ordinarie justerare: Sten Lang (MP) 

Förslag till ersättande justerare: Tomas Runnquist (M) 

5 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 2022-11-01 till 2022-11-30. 

Beslutsunderlag 
- Lista från ecos 
- Lista från Alk-T 
- Lista från W3D3 
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Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till miljönämnden: 

- Miljönämnden tar anmälan till protokollet. 

6 Tillsyn av Södra Vattentornet AB och tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid restaurang Södra Vattentornet 
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2022-00154 

Ärendebeskrivning 
Södra Vattentornet AB (559053-4532) har meddelats tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid restaurang Södra Vattentornet, Gustavsviksvägen   2 i 
Örebro, restaurangnummer 1880 1702 01. 

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 att Skatteverket har återkallat 
bolagets F-skattsedel. Detta upptäcktes genom en bevakning av 
restaurangföretag hos kreditupplysningsföretaget SYNA som förvaltningen 
prenumererar på. 

Beslutsunderlag 
Upprättad utredning 
Skatteverkets remissvar inkl. bilagor 
Utdrag från SYNA 
Svar från bokföraren 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 § 
alkohollagen då företaget längre uppfyller det ekonomiska lämplighetskravet i 8 
kap. 12 § samma lag. 

7 Tillsyn av Striker Enterprise Avenue AB och tillstånd att 
servera alkoholdrycker vid restaurang O´Learys 
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2022-00106 

Ärendebeskrivning 
Striker Enterprise Avenue AB (559217-0665) har meddelats tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid restaurang O´Learys, Drottninggatan  12 i Örebro, 
restaurangnummer 1880 1242 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. 
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Utredningen har inletts med anledning av bolagets ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Upprättad utredning. 
Skatteverkets remissvar samt restföringar 
Kronofogden remissvar, fyra bolag 
Svar från ägaren 
Svar från bokföraren 
SYNA-rapport 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 § 
alkohollagen då företaget inte längre uppfyller lämplighetskravet i 8 kap. 12 § 
samma lag. 

8 Tillsyn av FJ Dinner AB och tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid Paco´s Järntorget 
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2022-00171 

Ärendebeskrivning 
FJ Dinner AB (559214-3142) har meddelats tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Paco´s Järntorget, Olaigatan  13 A i Örebro, restaurangnummer 1880 
1670 01. 

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 ombyggnation, namnbyte, avbrott 
och konceptförändring som inte har anmälts i förväg. 

Beslutsunderlag 
Upprättad utredning. 
Artikel i NA 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då 
företaget inte har följt bestämmelsen om anmälningsplikt i 9 kap. 11 § samma 
lag. 
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9 Tillsyn av Dom 7 AB och tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid restaurang Paco´s Marieberg 
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2022-00158 

Ärendebeskrivning 
Dom 7 AB (556683-9774) har meddelats tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid restaurang 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 tillsynsbesök 2022-10-20 och 2022-
10-21. 

Beslutsunderlag 
Upprättad utredning. 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen 
då företaget inte har följt bestämmelsen i 8 kap. 18 § samma lag. 

10 Tillsyn av Scandic Hotels AB och tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid  Scandic Örebro Central 
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2022-00204 

Ärendebeskrivning 
Scandic Hotels AB (556299-1009) har meddelats tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid Scandic Örebro Central, Östra Bangatan 9 i Örebro, 
restaurangnummer 1880 2470 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 förvaltningens 
årliga kontroll av samtliga tillståndshavare mot Polisens belastningsregister. 

Beslutsunderlag 
Upprättad utredning.  
Dom från Tingsrätten. 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då 
företagets företrädare inte har uppfyllt bestämmelsen i 8 kap. 12 § samma lag. 
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11 Tillsynsrapport 2022 – uppföljning av intern kontroll 
Ärendenummer: Mn 54/2022 
Handläggare: Anna Jonasson 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden är enligt kommunallagen skyldig att bedriva sin verksamhet i 
enlighet med mål och riktlinjer som har bestäms av fullmäktige och i enlighet 
med de bestämmelser som rör verksamheten. Dessutom ska nämnden se till att 
”den interna kontrollen är  
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt” (6 
kap. 6 § kommunallagen (2017:725)). 
Med utgångspunkt från genomförd riskanalys (2021) valdes tre 
granskningsområden ut till Tillsynsplan 2022 – plan för uppföljning av intern 
kontroll, ett inom respektive område –verksamhet (V), ekonomi (E) och 
personal (P). Nedan följer en sammanfattning av  
respektive granskning: 
• V1 - Synkronisering  
Granskades genom enkät till 20 % av medarbetarna och intervju med samtliga  
chefer. Inga brister kopplat till myndighetsutövning framkom, däremot 
framkom  
brister som rör arbetsmiljö, samverkan mellan enheterna och 
utvecklingsarbete.  
Dessa är kända och hanterade.  
• E1 - Tidsredovisning som taxeunderlag: Utgick. 
I stället granskades: 
E1:1 – Avvikelser från schablonavgift 
Granskades genom utdrag av rapport och intervju med enhetschef. Resultatet 
visade 
vissa brister kopplat till att samlad rutin saknas samt motivering till nedsatt 
avgift  
saknades på ett ärende. 
• P1 - Stillasittande  
Granskades genom enkät till samtliga chefer på förvaltningen. Resultatet visade 
vissa brister kopplat till att hålla en kontinuitet i till exempel pausgympa på 
möten,  
dock har inga arbetsskador rapporterats gällande stillasittande. 
Ledningsgruppen  
fortsätter uppmuntra till rörelse under hemarbete.  

Av de tre granskade tillsynsområdena har två områden uppvisat vissa brister. 
Förvaltningschefen bedömer att bristerna är av mindre karaktär och de 
åtgärder som föreslås, förväntas ge effekter på redovisade brister och kommer 
förbättra kvalitén på  
arbetssätten. Värdering av årets samlade resultat är att Miljönämnden har en 
medelhög grad av kontroll. Värderingen av nämndens interna kontroll som 
helhet bedöms som acceptabel. 
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Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport 2022 – uppföljning av intern kontroll (Mn 54/2022) 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

 
- ”Tillsynsrapport 2022 – uppföljning av intern kontroll” godkänns och 
skickas vidare till Kommunstyrelsen. 

12 Preliminär Årsberättelse 2022 
Ärendenummer: Mn 118/2022 
Handläggare: Anna Jonasson, Josef Josufsson 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden visar en positiv budgetavvikelse på 2,7 mnkr år 2022. Intäkterna 
har ökat på miljöskydd på grund av en tvist där nämnden nu har kunnat 
debitera ut 1,3 mnkr. Överskottet väntas främst i form av ökade intäkter, och i 
form av lägre kostnader för person till följd av vakanta tjänster. Avvikelsen 
beror även på bidrag som inte har budgeterats. Miljönämnden har bidragit till 
de målområden som är definierade i övergripande strategier och budget 2022, 
dels genom sitt grunduppdrag dels genom specifika åtaganden. För 
målområdena noteras främst positiva iakttagelser. De flesta av nämndens 
åtaganden är pågående, tre är avslutade och ett har inte startat ännu på grund 
av problem med rekrytering. 

Beslutsunderlag 
Preliminär Årsberättelse 2022 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

 
1. Miljönämnden fastställer preliminär årsberättelse 2022. 
2. Preliminära årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad 
för vidare hantering. 

13 Ekonomisk månadsrapport för november månad 
Ärendenummer: Mn 25/2022 
Handläggare: Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapport för november månad 2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport 
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Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 

14 Avskrivningar av 2021 års utestående fodringar 
Ärendenummer: Mn 122/2022 
Handläggare: Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång. 
Avskrivningen innebär att det bokförda värdet skrivs ner men kravet mot den 
enskilde kvarstår. 

Beslutsunderlag 
Förteckning som visar Miljönämndens utestående kundfordringar, fakturor 
med sista betalningsdag t.o.m. 2021-12-31. 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämndens sammanlagda utestående fordringar med sista betalningsdag 
t.o.m. 2021-12-31, totalt 274 433 kr, avskrivs. 

15 Förlängning av giltighetstid gällande Attestförteckning 
år 2022 för Miljönämnden 
Ärendenummer: Mn 7/2022 
Handläggare: Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse attestanter 
för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna inom nämndens 
förvaltningsområden. En aktuell förteckning över samtliga attestanter ska 
finnas tillgänglig hos förvaltningsledningen. 

Kommunen har förändrad nämndorganisation med start i januari 2023 och 
förändrad politisk majoritet den kommande mandatperioden. Med anledning 
av ovanstående är samtliga delar i attestförteckning inte klarlagt, varför 
attestförteckning behöver förlängas att gälla över årsskiftet 2022–2023.  

Attestförteckning gällande år 2023 för Miljönämnden sammanställs snarast när 
så är möjligt, och beredes nämnden för beslut. Detta borde ske i början av år 
2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-06 
Attestförteckning 2022 



ÖREBRO Ärendelista  
 

  8 (22) 
 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

1. Attestförteckning år 2022 för Miljönämndens verksamheter förlängs att gälla 
tills ny attestförteckning år 2023 är beslutad av Miljönämnden, enligt 
Miljökontorets förslag. 

2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamheter för 
Miljönämndens verksamheter delegeras till Kommundirektören. 

16 Beslut om extra sammanträde den 12 januari 2023 
Ärendenummer: Mn 170/2021 
Handläggare: Niccolo Gianella Gustavsson 

Ärendebeskrivning 
Då delegationsbeslut som tagits mellan den 6 december och 12 januari måste 
redovisas för Miljönämnden föreslås nämnden lägga ett sista sammanträde den 
12 januari för att få dessa beslut redovisade innan mandatperiodens 
avslutande.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att sammanträda den 12 januari 2023. 

17 Beslut att ge förvaltningsdirektör för Miljö- och 
Stadsbyggnadsförvaltningen beslutanderätt på samtliga 
punkter i delegationsordning för Miljönämnden med 
undantag av de punkter där nämndens ordförande har 
beslutanderätt. 
Handläggare: Niccolo Gianella Gustavsson 

Ärendebeskrivning 
Beslut att ge förvaltningsdirektör för Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen 
beslutanderätt på samtliga punkter i delegationsordning för Miljönämnden 
under perioden 1 januari 2023 - 12 januari 2023. Detta med undantag av de 
punkter där nämndens ordförande har beslutanderätt. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

  

1. Under perioden 1-12 januari 2023 har förvaltningsdirektör för Miljö- och 
Stadsbyggnadsförvaltningen beslutanderätt på samtliga punkter i 
delegationsordning för Miljönämnden. Detta med undantag av de punkter där 
nämndens ordförande har beslutanderätt. 

2. Förvaltningsdirektören har rätt att överlåta sin delegerade beslutanderätt till 
annan anställd inom kommunen. Förvaltningsdirektören informerar nämnden 
om vem som har fått den vidaredelegerade beslutanderätten och besluten 
anmäls till Miljönämnden i vanlig ordning. 

18 Beslut om avslag på ansökan om tillstånd för försäljning 
av tobak på ISSA STAR Market, Grantoppen 5, 
Granrisvägen 23 i Örebro kommun 
Handläggare: Åsa Lundberg Bosk dnr 2022-3584 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak inkom till Miljökontoret den 7 
juli 2022 från Issas Star i Örebro AB, 16559356-7836. Ansökan avsåg tillstånd 
för försäljning av tobak tillsvidare. 

Beslutsunderlag 
Upprättad utredning, daterad 2022-11-21 
Synpunkter från Issa Star i Örebro AB, inkom 7 november 2022 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att avslå ansökan om tillstånd för försäljning av tobak 
för Issa Star i Örebro AB, org.nr. 16559356-7836, i butiken ISSA STAR 
Market, Granrisvägen 23 i Örebro. 

Lagstöd 
Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) 5 kap, 1-4 §§ 

19 Beslut om varning på xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx i 
Örebro kommun 
Handläggare: Åsa Lundberg Bosk dnr xxxxxxxxx 

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 är en överträdelse mot lagen om tobak och liknande 
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produkter. Hälsovarningar finns på tobaksprodukter för att informera 
konsumenterna om de risker som är förknippade med att använda produkten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-16 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att meddela en varning till xxxxxxxxx med firma, 
org.nr. xxxxxxxxxx i butiken xxxxxxxxxxxxx. 

 
Lagstöd 
Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) 
5 kap, 1–4§§, 7§ 
7 kap, 10§ 

20 Föreläggande vid vite, Paco's Marieberg, Rävgräva 4:1, 
Säljarevägen 1 i Örebro kommun 
Handläggare: Annelie Jönsson dnr 2022-5347 

Ärendebeskrivning 
Dom 7 AB driver livsmedelsverksamheten Paco´s i Marieberg galleria. 
Miljökontoret har vid flera tillfällen konstaterat brister vad gäller nedkylning 
och kylförvaring och tillräckliga åtgärder har inte vidtagits av verksamheten. 
Med hänsyn till riskerna det kan innebära för konsumenten är det motiverat att 
förelägga Dom 7 AB att åtgärda bristerna. För att förmå bolaget att följa 
beslutet ska föreläggandet förenas med ett löpande vite. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-22 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Dom7 AB, med 
organisationsnummer 16556683–9774, att på Paco's Marieberg, Säljarevägen 1 i 
Örebro: 

 
1. Säkerställa att livsmedel som kräver kylförvaring förvaras vid en temperatur 
där bakterietillväxt/toxinbildning minimeras. 
Temperaturkontrollerna ska utföras på ett ändamålsenligt sätt så att 
verksamheten uppmärksammar om livsmedlen förvaras vid för hög 
temperatur. Korrigerande åtgärder ska vidtas om livsmedel förvaras vid för hög 
temperatur för att förhindra att osäkra livsmedel serveras till konsument. Den 
egna rutinen avseende temperaturkontroll ska följas vad gäller frekvens på 
kontroller och temperaturgräns. 
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2. Säkerställa att livsmedel som tillagas (upphettas) och kyls ned för servering 
vid senare tillfälle, kyls ned snabbt. Det ska som längst ta 6 timmar innan 
livsmedlet kommer ned till 8 grader i kärntemperatur. Om nedkylningen tar 
längre tid än detta, eller att högre temperatur tillämpas, ska DOM 7 AB kunna 
redogöra för hur man säkerställt att livsmedlet ifråga fortsatt är säkert att äta. 
Temperaturkontroll ska göras varje gång livsmedel kyls ned och uppgift om när 
nedkylningen påbörjas och avslutas samt uppmätt temperatur ska 
dokumenteras. Vid temperaturkontroll ska livsmedlets kärntemperatur mätas. 

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas enligt 33§ livsmedelslagen. 
Åtgärder enligt punkt 1 och 2 ska vidtas omedelbart från att ni tagit emot 
beslutet. 

 
Föreläggandets punkt 1 och 2 förenas med ett löpande vite om 15 000 kr per 
punkt för varje gång som Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att 
beslutet inte följs. Räknat från den dag ni delgivits beslutet.  

 
Lagstöd 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625 artikel 138.1och 
138.2. 
Livsmedelslagen (2006:804) 22 § och 23§ 
Livsmedelslagen (2006:804) 33§ 
Lag om viten (1985:206) 2–4§. 
Europaparlamentets och rådets förordning 178/2002 artikel 17, punkt 1 
Europaparlamentets och rådets förordning 852/2004, bilaga II, kapitel IX 
punkt 5 
Europaparlamentets och rådets förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I, punkt 
2 
Europaparlamentets och rådets förordning 852/2004, bilaga II, kapitel IX 
punkt 6 
Europaparlamentets och rådets förordning 852/2004, artikel 5  

21 Beslut om föreläggande vid vite enligt livsmedelslagen, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Örebro kommun 
Handläggare: Sara Bokén dnr xxxxxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsutövaren har vid upprepade tillfällen inte kunnat tillhandahålla 
underlag för spårbarhet för livsmedel i butiken xxxxxxxxxxx. 
Verksamhetsutövaren har även vid upprepade tillfällen lämnat livsmedel vidare 
till andra livsmedelsföretag med bristfälliga spårbarhetsunderlag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-21 
Kommunikation från företaget 
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Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad 2022-11-21. 

22 Beslut om förbud och föreläggande vid vite enligt 
lagen om tobak och liknandeprodukter, Örebro Tobak, 
Svalgången 4, Drottninggatan 32 i Örebro kommun 
Handläggare: Sara Bokén dnr 2022-5259 

Ärendebeskrivning 
Namariqs snusbutik AB har vi upprepade tillfällen salufört elektroniska 
cigaretter med bland annat felaktig hälsovarning och medgett att de på flera 
punkter inte följer rutinerna i de egenkontrollprogram som de själva tagit 
fram.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-21 

Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda Namariqs snusbutik AB, 16559257-6614 
att i butiken Örebro Tobak, Drottninggatan 32 i Örebro att: 

• tillhandahålla elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som 
saknar korrekt hälsovarning. 

Beslutet gäller från och med att beslutet vunnit laga kraft (3 veckor efter att 
beslutet mottagits). 

Beslutet förenas med ett vite på 5 000 kronor. 

Miljönämnden beslutar att förelägga Namariqs snusbutik AB, 16559257-6614 
att i butiken Örebro Tobak, Drottninggatan 32 i Örebro att: 

• följa verksamhetens egenkontrollprogram. Vilket innebär att de rutiner 
som presenteras vid kontrollbesök i verksamheten ska överstämma 
med de rutiner som finns i de egenkontrollprogram för försäljnings av 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare som lämnats in till 
Miljökontoret. 

Beslutet gäller från och med att beslutet vunnit laga kraft (3 veckor efter att 
beslutet mottagits). 

Beslutet förenas med ett vite på 5 000 kronor. 

Lagstöd 

Lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) 3 kap 2§, 5 kap 16 §, 
7 kap 12§ och 15§. 
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23 Beslut om förbud vid löpande vite, E.S Bilar i Örebro AB, 
Bleckslagaren 13 
Handläggare: Marlene Rünell dnr 2022-5031 

Ärendebeskrivning 
E.S Bilar i Örebro AB bedriver fordonsförsäljning med verkstad och tvätthall i 
sekundär zon Bista Jägarbackens vattenskyddsområde, Vattengatan 1 i Örebro 
kommun. Tillstånd saknas för uppställning av fordon utomhus och hantering 
av petroleumprodukter. Bolaget vet inte om reningsanläggning finns ansluten 
till golvavloppet i verkstad/tvätthall eller vart avloppsvattnet leds. 
Miljönämnden beslutar därför om förbud förenat vid löpande vite gällande 
utsläpp av avloppsvatten, hantering av petroleumprodukter och uppställning av 
fordon utomhus på icke hårdgjord yta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-18 
Foton tagna 12 och 20 maj, 23 augusti samt 4 oktober 2022 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att förbjuda E.S Bilar i Örebro AB, org.nr 559113-
6840, i egenskap av verksamhetsutövare på fastighet Bleckslagaren 13 i Örebro 
kommun att: 

 
1. Släppa ut avloppsvatten från golvavlopp i verkstad och tvätthall utan att 
godtagbar reningsanläggningen finns ansluten. 
2. Förvara och/eller ställa upp fordon på icke hårdgjord yta utomhus utan att 
tillstånd finns. 
3. Hantera petroleumprodukter i verksamheten utan att tillstånd finns. 

Beslutets punkt 1 förenas vid ett vite om 10 000 kronor för varje tillfälle som 
Miljönämnden kan konstatera att överträdelse skett. 
Beslutets punkt 2 förenas vid ett vite om 10 000 kronor för varje tillfälle som 
Miljönämnden kan konstatera att överträdelse skett. 
Beslutets punkt 3 förenas vid ett vite om 10 000 kronor för varje tillfälle som 
Miljönämnden kan konstatera att överträdelse skett. 

Lagstöd 
2 kap. 3 §, 26 kap. 9 och 14 § Miljöbalken (1998:808), 4 § Lag om viten 
(1985:206) samt med hänvisning till 3, 12 och 13 §§ Föreskrifter för 
grundvattentäkterna Bista och Jägarbacken, Örebro kommun 18FS 2008:97 
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24 Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskilt avlopp, 
xxxxxxxxxxxx 
Handläggare: Johanna Bengtsson dnr xxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen som betjänar bostadshus på 
fastigheten xxxxxxxxxxxxx inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. 
Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn och fastighetsägaren kan 
inte visa att någon efterföljande rening finns. Detta står i strid med 
bestämmelserna i 9 kap. 7 § miljöbalken. En avloppsanläggning ska bestå av en 
slamavskiljare och ett efterföljande reningssteg. Nuvarande avloppsanläggning 
ger en otillfredsställande rening av suspenderad substans, organiska ämnen, 
näringsämnen och bakterier. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-22 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, xxxxxxxxxxx, pers.nr 
xxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxx i Örebro 
kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken 

25 Beslut om föreläggande med vite, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Handläggare: Isabelle Ivarsson dnr xxxxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsutövaren bedriver försäljning av jordgubbar på ett stort antal 
platser i Sverige, och för försäljningsplatserna i Örebro har spårbarhet för 
bären inte kunnat påvisas. Verksamhetsutövaren har varit verksam i branschen 
länge och bör ha kunskap om detta. Detta kombinerat gör att det är motiverat 
Miljönämnden om föreläggande förenat med vite riktat mot bolaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 22-11-22 
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Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga xxxxxxxxxxxxxxx, med 
organisationsnummer xxxxxxxxxxxxx, att på xxxxxxxxxxxxxxxxx: 

 
Införa ett fungerande system för spårbarhet som innebär att: Alla livsmedel 
som verksamheten förfogar över ska kunna spåras ett steg bakåt i 
livsmedelskedjan (till leverantör) och underlag som innehåller minst 
nedanstående uppgifter ska sparas av verksamheten. 

a) Namn på och adress till den livsmedelsföretagare som livsmedlen kommer 
ifrån (leverantören). 
b) När livsmedlen har levererats (datum). 
c) En beskrivning av livsmedlet (beteckning). 
d) Livsmedlets volym eller kvantitet. 

Uppgifterna ska kunna tillhandahållas behörig tillsynsmyndighet inom 
livsmedelskontrollen senast 24 timmar efter att underlaget efterfrågats. 
Åtgärderna ska vara genomförda senast 2 veckor efter att beslutet vunnit laga 
kraft. 

Föreläggandet förenas med ett vite om 40 000 kr. 

Lagstöd 
Beslutet är fattat med stöd av nedanstående lagar, förordningar och beslut. 

Myndighetens rätt att vidta åtgärder 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1, 
artikel 138.2, artikel 139 punkt 2. 
22 § livsmedelslagen (2006:804) 
Lag om viten (1985:206) 2-3§§. 
23 § livsmedelslagen (2006:804) 
Myndighetens rätt till upplysningar och tillträde 
20 § livsmedelslagen (2006:804) 
21 § livsmedelslagen (2006:804). 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, artikel 15.2 och 
15.6 
Grundförutsättningar –Spårbarhet 
Förordning (EG) 178/2002, artikel 18. 

26 Jordgubbsprojekt 2022 
Handläggare: Kristian Hellström, Erik Unander-Scharin 

Ärendebeskrivning 
Miljönämndens informeras gällande Miljökontorets genomförda projekt 
angående tillsyn av jordgubbsförsäljare. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 

27 Miljösanktionsavgift för köldmediahantering, 
Svealandstrafiken AB Rodret 6 i Örebro kommun 
Handläggare: Malin Wiremalm dnr 2022-5076 

Ärendebeskrivning 
I artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning, EG nr 517/2014 
anges det att aggregat som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på 5 
ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrollera minst var 12:e månad. 
I årsrapporten för 2021 framgår det att kontrollintervallen enligt ovan inte har 
följts för dessa anläggningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande till nämnd 2022-11-07 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att Svealandstrafiken AB, org. Nr 556555-3350, ska 
betala en miljösanktionsavgift på 70 000 kr för att kontroller inte utförts inom 
kontrollintervall på de mobila anläggningarna vid fastigheten Rodret 6 i Örebro 
kommun. 

 
Lagstöd 
30 kap 3 § Miljöbalken (SFS 1998:808) 
9 kap 17 § Förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter 
Artikel 4.3 Förordning (EG) nr 517/2014 

28 Miljösanktionsavgift för köldmediahantering, 
fastigheten Träsnidaren 2 i Örebro kommun 
Handläggare: Malin Wiremalm dnr 2022-5256 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden bedömer att bestämmelsen om att utföra kontroll inom 
föreskrivet intervall och inkomma med årsrapport senast den 31 mars har 
överträtts. Enligt bestämmelserna i 30 kap. miljöbalken (SFS 1998:808) och 
förordningen om miljösanktionsavgift (SFS 2012:259) ska Miljönämnden då 
besluta om miljösanktionsavgift för överträdelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-22 
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Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att Egerydshus Grönan KB, org. Nr 916841-5330, ska 
betala en miljösanktionsavgift på 31 000 kr för att kontroller inte utförts inom 
kontrollintervall och för att årsrapporten för 2020 års kontroller inkommit 
efter 31 mars 2021 på anläggningen vid fastigheten Träsnidaren 2 i Örebro 
kommun. 

Lagstöd 
30 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) 
9 kap 1, 20 §§ i förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter 
15 § i förordningen (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser 
Artikel 4.3 Förordning (EG) nr 517/2014 

29 Miljösanktionsavgift för köldmediahantering, 
fastigheten Kardanen 14 i Örebro kommun 
Handläggare: Malin Wiremalm dnr 2022-5267 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden bedömer att bestämmelsen om att utföra kontroll inom 
föreskrivet intervall har överträtts. Enligt bestämmelserna i 30 kap. miljöbalken 
(SFS 1998:808) och förordningen om miljösanktionsavgift (SFS 2012:259) ska 
Miljönämnden då besluta om miljösanktionsavgift för överträdelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-22 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att Bro Möbler AB, org. Nr 556122–9682, ska betala en 
miljösanktionsavgift på 45 000 kr för att kontroller inte utförts inom 
kontrollintervall på anläggningen vid fastigheten Kardanen 14 i Örebro 
kommun. 

 
Lagstöd 
30 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) 
9 kap 1 § i förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter 
Artikel 4.3 Förordning (EG) nr 517/2014 
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30 Miljösanktionsavgift för köldmediahantering, 
fastigheten Kontrollanten 12 i Örebro kommun 
Handläggare: Malin Wiremalm dnr 2022-5257 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden bedömer att bestämmelsen om att utföra kontroll inom 
föreskrivet intervall har överträtts. Enligt bestämmelserna i 30 kap. miljöbalken 
(SFS 1998:808) och förordningen om miljösanktionsavgift (SFS 2012:259) ska 
Miljönämnden då besluta om miljösanktionsavgift för överträdelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-22 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att Castellum Kontrollanten 12 Handelsbolag, org. Nr 
969651–3127, ska betala en miljösanktionsavgift på 25 000 kr för att kontroller 
inte utförts inom kontrollintervall på anläggningen vid fastigheten 
Kontrollanten 12 i Örebro kommun. 

 
Lagstöd 
30 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) 
9 kap 1 § i förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter 
Artikel 4.3 Förordning (EG) nr 517/2014 

31 Miljösanktionsavgift för köldmediahantering, 
fastigheten Svänghjulet 1 i Örebro kommun 
Handläggare: Malin Wiremalm dnr 2022-5261 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden bedömer att bestämmelsen om att utföra kontroll inom 
föreskrivet intervall har överträtts. Enligt bestämmelserna i 30 kap. miljöbalken 
(SFS 1998:808) och förordningen om miljösanktionsavgift (SFS 2012:259) ska 
Miljönämnden då besluta om miljösanktionsavgift för överträdelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-22 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att Castellum Fastigheter Svänghjulet AB, org. Nr 
556826–5549, ska betala en miljösanktionsavgift på 50 000 kr för att kontroller 
inte utförts inom kontrollintervall på anläggningen vid fastigheten Svänghjulet 
1 i Örebro kommun. 
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Lagstöd 
30 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) 
9 kap 1 § i förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter 
Artikel 4.3 Förordning (EG) nr 517/2014 

32 Miljösanktionsavgift för köldmediahantering, 
fastigheten Universitetet 1 i Örebro kommun 
Handläggare: Malin Wiremalm dnr 2022-5268 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden bedömer att bestämmelsen om att utföra kontroll inom 
föreskrivet intervall har överträtts. Enligt bestämmelserna i 30 kap. miljöbalken 
(SFS 1998:808) och förordningen om miljösanktionsavgift (SFS 2012:259) ska 
Miljönämnden då besluta om miljösanktionsavgift för överträdelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-22 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att Akademiska Hus Aktiebolag, org. Nr 556459-9156, 
ska betala en miljösanktionsavgift på 50 000 kronor för att kontroller inte 
utförts inom kontrollintervall på anläggningen vid fastigheten Universitetet 1 i 
Örebro kommun. 

Lagstöd 
30 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) 
9 kap 1 § i förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter 
Artikel 4.3 Förordning (EG) nr 517/2014 

33 Miljösanktionsavgift för köldmediahantering, 
fastigheten Virkeshandlaren 7 i Örebro kommun 
Handläggare: Malin Wiremalm dnr 2022-5266 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden bedömer att bestämmelsen om att utföra kontroll inom 
föreskrivet intervall har överträtts. Enligt bestämmelserna i 30 kap. miljöbalken 
(SFS 1998:808) och förordningen om miljösanktionsavgift (SFS 2012:259) ska 
Miljönämnden då besluta om miljösanktionsavgift för överträdelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-22 
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Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att Castellum Virkeshandlaren AB, org. Nr 556858-
5938, ska betala en miljösanktionsavgift på 35 000 kr för att kontroller inte 
utförts inom kontrollintervall på anläggningen vid fastigheten Virkeshandlaren 
7 i Örebro kommun. 

 
Lagstöd 
30 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) 
9 kap 1 § i förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter 
Artikel 4.3 Förordning (EG) nr 517/2014 

34 Yttrande remiss från Naturvårdsverket om kyltorn och 
legionella 
Ärendenummer: Mn 111/2022 
Handläggare: Markus Behr 

Ärendebeskrivning 
Naturvårdsverket har efterfrågat Miljönämndens synpunkter på det 
regeringsuppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning 
av legionellabakterier från kyltorn. Miljönämnden ställer sig positiv till att 
anmälningsplikt för kyltorn införs. Miljönämnden har vissa synpunkter 
gällande tillsynsmyndigheternas möjligheter att hitta/inventera kyltorn i 
kommunen, kommunikationsinsatserna som kommer att krävas för att få ett 
komplett, tillförlitligt register samt tidsaspekten gällande 
övergångsbestämmelser. Sista dag att skicka in synpunkter är den 21 december 
2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-08 
Remissmissiv till Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga 
spridning av legionellabakterier från kyltorn. 
Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av 
legionellabakterier från kyltorn. 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden godkänner remissvaret enligt tjänsteskrivelse daterad 2022-11-
08. 
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35 Detaljplan utökning av vägområdet vid Palmbohult, 
fastighet Rävgräva 1:19 
Ärendenummer: Mn 125/2022 
Handläggare: Emma Handy 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om 
yttrande senast den 16 december 2022. 

Detaljplanens syfte är att utöka vägområdet för huvudgatan i Palmbohults 
verksamhetsområde samt för planerad trafikplats vid E20, vid infarten i södra 
delen av verksamhetsområdet. 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivelse 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Yttrande 2022-11-21 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden 

Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att nedanstående synpunkter 
beaktas. 

Synpunkter 

Beskrivning av området 

I planbeskrivningen står följande: 

”Planområdet ligger söder om det verksamhetsområdet Palmbohult, som är 
under utbyggnad, och väster om Marieberg. Området består av åker-, ängs- 
eller betesmark.” 

Beskrivningen anses missvisande då det planerade vägdragningen kommer att 
ske rakt över en befintlig miljöfarlig verksamhet, fordonsverksamhet med 
uppställning av fordon. 

Förorenad mark 

I planbeskrivningen framgår ”Det finns inga kända markföroreningar inom 
planområdet”. Dock framgår det inte vidare i beskrivningen att 
markundersökning har genomförts som styrker påståendet. Vägdragningen går 
rakt igenom en befintlig miljöfarlig verksamhet. Enligt intrakartan är fastighet 
Rävgräva 1:19 markerad med ”E”, vilket betyder att det finns potentiellt 
förorenad mark då en fordonsverksamhet bedrivs på platsen, vilket inte har 
utretts. Utan närmare markundersökning kan det finnas risk för 
markföroreningar. Vid byggnation av en väg kommer grävning att ske på 
platsen och om det finns föroreningar riskerar dessa att spridas. Marken 
behöver därmed undersökas för att bevisa om det finns eller inte finns 
föroreningar som ska saneras innan arbetet påbörjas. Miljönämnden anser 
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därför att markundersökning ska genomföras och att en planbestämmelse 
införs. 

Buller 

Det framgår att bullerutredning genomfördes i gällande detaljplan och att 
riktvärden för trafikbuller inte överskrids vid bostadshus. Däremot har det inte 
angetts om tidigare utredning är utifrån nya trafikbullerförordningen. Det bör 
framgå för att förtydliga vilka riktvärden som ligger till grund för 
bedömningen. 

36 Ordförande och förvaltning informerar  
Handläggare: Per Lilja  Johanna Elfving 

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

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Informationen tas till protokollet. 
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