Ärendelista

Mn 235/2021

Miljönämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2022-05-17
09:00–12:00
Berget, Citypassagen

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: Leif-Åke Persson (SD)
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 2022-04-01 till 2022-04-30.
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 Beslut om avslag på ansökan om tillstånd för försäljning
av tobak på xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx i Örebro kommun
Handläggare: Åsa Lundberg Bosk Dnr M-xxxxxxxx
Ärendebeskrivning

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak inkom till Miljökontoret den 14
mars 2022 från xxxxxxxxxxxxx med firma, xxxxxxxxxxx. Ansökan var
komplett den 6 april 2022. Ansökan avsåg tillstånd för försäljning av tobak
tillsvidare.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Yttrande från sökande företag, inkom till Miljökontoret 2022-04-19
Tjänsteskrivelse 2022-05-03
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att avslå ansökan om tillstånd för försäljning av tobak
för xxxxxxxxxxxxx med firma, org.nr. xxxxxxxxxxx, i butiken xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxx i Örebro.
Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) 5 kap, 1-4 §§, 6-7 §§

7 Delårsrapport med prognos 1 2022
Ärendenummer: Mn 36/2022
Handläggare: Anna Jonasson, Luaras Raci, Lena Segerberg, Johanna Elvfing
Ärendebeskrivning

Handlingar skickas ut före sammanträdet
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8 Yttrande - detaljplan Höckerkulla 4:12 mfl
Ärendenummer: Mn 56/2022
Handläggare: Emma Handy
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om
yttrande senast den 6 juni 2022. Detaljplanen avser planläggning av 20
villatomter med inslag av radhus samt en ny förskola, park och att bevara
befintlig skog som ett naturområde. Området är i nordöstra delen av
Garphyttan och binder ihop med befintligt bostadsområde. Idag består
fastigheten av skogsmark och är ett isälvssedimentområde med hälften
organisk jordart i form av mossetorv, vilket gör att stor del av marken kan ha
sämre bärighet. Området ligger inom ett radonriskområde.
Beslutsunderlag

Plankarta
Planbeskrivelse
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Tjänsteskrivelse med yttrande 2022-04-26
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att nedanstående synpunkter
beaktas.
Synpunkter
Radonriskområde
Det framgår att markförhållandena samt markradon ska undersökas. De
planerade utredningarna behöver gemensamt utgöra en grund för bedömning
av lämplig byggnation.
Dagvatten
Marken inom området lutar västerut mot befintlig bebyggelse, vilket ger att det
finns risk att eventuella flöden kan belasta befintligt dagvattensystem. Det
framgår i planbeskrivningen att en dagvattenutredning ska genomföras. I denna
dagvattenutredning bör möjligheten om fördröjning av dagvatten utredas, för
att säkerställa att dagvattenflödet från området inte ökar efter exploatering
jämfört med den oexploaterade ytan.
Då vattnet leds till Garphytteån, som omfattas av miljökvalitetsnormer, är det
viktigt att de dagvattenåtgärder som utförs har en tillräcklig reningseffekt och
inte ökar spridning av förorening som kan försämra vattenmiljön.
Miljönämnden kan komma att ha ytterligare synpunkter när ovanstående
utredningar genomförts och redovisats.
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9 Remissvar - nybildande av naturreservat Löreskogen i
Örebro kommun
Handläggare: Ulrica Ronquist Dnr M-2022-1973
Ärendebeskrivning

Området ligger öster om Glanshammar och är utpekat som nyckelbiotop av
Skogsstyrelsen. Vid en avverkningsanmälan 2011 inledes diskussion om att
skydda området då det innehöll höga naturvärden och användes till rekreation
för många närboende. 2012 förvärvade kommunen fastigheten och har sedan
dess förvärvat fler fastigheter i området med avseende att skapa naturreservat.
Området är en blandning av triviallövskog med inslag av ädellöv och
kalkbarrskog, har en rik svampflora och många arter som är kopplade till gamla
och döda träd. Området är även utpekat som riksintresse för
marmorproduktion och flera vattenfyllda brott finns väster om reservatet.
Beslutsunderlag

Beslut om bildande av naturreservatet Löreskogen i Örebro kommun
Yttrande 2022-04-29
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden tillstyrker beslutsförslaget om bildande av naturreservatet
Löreskogen i Örebro kommun under förutsättning att igenläggning av
dräneringsdiken sker i samråd med Borghamnsten AB som bedriver
täktverksamhet på fastighet Skölv 1:10.

10. Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskilt avlopp,
xxxxxxxxx
Handläggare: Johanna Bengtsson Dnr M-xxxxxxxx
Ärendebeskrivning

Vid en kartläggning av enskilda avlopp år 2016 konstaterades brister i
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxx. Miljökontoret har konstaterat
att förbudet inte efterlevs. Beslutet har kommunicerats med fastighetsägarna
som inte har framfört några synpunkter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-05-02
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxx, pers.nr.
xxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxx, pers.nr. xxxxxxxxxxxx,
båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 30 november
2023 släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC och BDT (bad-, disk-
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och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxxx
i Örebro kommun.
Lagstöd
26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken)

11. Ansökan gällande utökade serveringstider för Pitchers,
Frimis och Strömpis i Örebro kommun
Handläggare: Leif Andersson AlkT 2022/46, 47, 48
Ärendebeskrivning

Tjänsteskrivelse skickas ut före sammanträdet

12. Information gällande NKI-resultat
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Undersökningen är övergripande och följer upp hur kommunens service
utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Undersökningen är ett redskap för
kvalitetsutveckling och resultatet ger tydliga indikationer på vad kommunen
behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten. Här presenteras resultatet av
den senast gjorda undersökningen.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.

13. Ordförande och förvaltning informerar
Handläggare: Per Lilja Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om
följande punkter:
Förslag till beslut

Informationen tas till protokollet.
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