Protokoll

Mn 71/2020

Miljönämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2020-06-09
09:00–12:00
Nämndsal Berget, Citypassagen

Närvarande ledamöter
Per Lilja (S)
Brittis Sundström (KD)
Tomas Runnquist (M)
Arne Bergqvist (S)
Linda Linder (S)
Christer Karlsson (S)
Marita Andersson (C)
Helena Viking (V)
Sten Lang (MP)
Tjänstgörande ersättare
Emilie Toro Hartman (S)
Jan Jorsäter (C)
Kent Ekström (KD)
Elisabeth Sundström (M)
Thomas Eckard (L)
Övriga
Henrik Bengtsson
Kristian Hellström
Johanna Elfving
Maria Gren
Åsa Lundberg
Kayumba van denBrink
Erik Göthlin

Emilie Toro Hartman (S) ersätter
Gunilla Neogard (S) §§ 82-90
Jan Jorsäter (C) ersätter Berit Hallén (S)
§§ 82-90
Kent Ekström (KD) ersätter Mats
Andersson (M) §§ 82-90
Elisabeth Sundström (M) ersätter
Karin Pernefalk (M) §§ 82-90
Thomas Eckard (L) ersätter Berit
Tedsjö-Winkler (L) §§ 82-90
Förvaltningschef
Enhetschef
Enhetschef Miljöskydd
Planerare
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Kommunekolog
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Ej tjänstgörande deltagande förtroendevalda via länk
Karin Pernefalk (M)
Berith Tedsjö-Winkler (L)
Berit Hallén (S)
Leif-Åke Persson (SD)
Gunilla Neogard (S)
Paragraf 82–90

Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare

Per Lilja (S), ordförande

Helena Viking (V), justerare
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§ 82 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 30/2020
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 2020-05-01 till 2020-05-31.
Beslutsunderlag

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

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

Miljönämnden tar anmälan till protokollet.

§ 83 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Bergslagens Destilleri
Handläggare: Leif Andersson AlkT 01-2019-00169
Föredragande: Kristian Hellström
Ärendebeskrivning

Bergslagens Destilleri AB (556889-9974) har ansökt om tillstånd enligt
alkohollagen för provsmakning och servering till slutna sällskap av
alkoholdrycker vid Bergslagens Destilleri, Hjälmarvägen 75 i Örebro.
Ansökan avser stadigvarande provsmakning till allmänheten och servering till
slutna sällskap mellan kl. 11:00 och kl. 01:00.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden avslår ansökan då sökanden inte har visat att
brandskyddskravet i 8 kap 16 § är uppfyllt.
Beslut

Miljönämnden avslår ansökan då sökanden inte har visat att
brandskyddskravet i 8 kap 16 § är uppfyllt.
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§ 84 Beslut om avslag på ansökan om tillstånd för
försäljning av tobak på xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx i
Örebro
Handläggare: Åsa Lundberg M-xxxxxx
Ärendebeskrivning

Beslut gällande ansökan om tillstånd för försäljning av tobak på
xxxxxxxxxxxxxxx.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att avslå xxxxxxxxxxxxxx med firma, xxxxxxxxxxxxx,
ansökan om tillstånd för försäljning av tobak i butiken
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Örebro.
Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter, kap 5, 1-4 §§
Beslut

Miljönämnden beslutar att avslå xxxxxxxxxxxxxx med firma, xxxxxxxxxxxxx,
ansökan om tillstånd för försäljning av tobak i butiken
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Örebro.
Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter, kap 5, 1-4 §§

§ 85 Beslut om förbud vid vite, Layali Alsham, Revyn 4,
Hjalmar Bergmans väg 1A i Örebro kommun Revyn 4
Handläggare: Åsa Lundberg M-2020-2701
Ärendebeskrivning

Förslag om förbud med vite, Baronbackarnas Service Center AB, Revyn 4,
Hjalmar Bergmans Väg 1A i Örebro kommun.
Beslutsunderlag

Förbud skrivet på plats M-2020-1977
Kontrollrapport upprättad 2020-04-08
Kontrollrapport upprättad 2020-05-19
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden i Örebro beslutar att förbjuda Baronbackarnas Service Center
AB, med organisationsnummer 16556508-5007, att i restaurangen Layali
Alsham, Hjalmar Bergmans Väg 1a i Örebro:
•

Släppa ut livsmedel på marknaden*

Beslutet förenas med ett löpande vite om 20 000 kr vid varje tillfälle som
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs.
Beslutet gäller tills dess att företaget kan visa för Miljökontoret att lokalen är:
•
•

har ett tätt skalskydd
fri från skadedjur.

Miljönämnden får enligt 33 § Livsmedelslagen (2006:804) bestämma att
beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.
*Släppa ut livsmedel på marknaden innebär innehav av livsmedel i syfte att
sälja, servera eller ge bort etc.
Beslutet börjar gälla omedelbart även om det överklagas enligt 33§
livsmedelslagen.
Beslut

Miljönämnden i Örebro beslutar att förbjuda Baronbackarnas Service Center
AB, med organisationsnummer 16556508-5007, att i restaurangen Layali
Alsham, Hjalmar Bergmans Väg 1a i Örebro:
•

Släppa ut livsmedel på marknaden*

Beslutet förenas med ett löpande vite om 20 000 kr vid varje tillfälle som
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs.
Beslutet gäller tills dess att företaget kan visa för Miljökontoret att lokalen är:
•
•

har ett tätt skalskydd
fri från skadedjur.

Miljönämnden får enligt 33 § Livsmedelslagen (2006:804) bestämma att
beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.
*Släppa ut livsmedel på marknaden innebär innehav av livsmedel i syfte att
sälja, servera eller ge bort etc.
Beslutet börjar gälla omedelbart även om det överklagas enligt 33§
livsmedelslagen.
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§ 86 Remissvar gällande regeringsuppdrag om Hållbar
terrängkörning
Ärendenummer: Mn 123/2020
Handläggare: Erik Göthlin
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har getts möjlighet att yttra sig över regeringens betänkande
– Hållbar terrängkörning SOU 2019:67. Remissen innehåller en utredning av
terrängkörning i Sverige och förslag till förändrad lagstiftning, tillsyn och
metoder för att terrängkörningen ska bli mer hållbar. Kommunen har skrivit
ett förslag till yttrande angående remissen. Yttrandet kan sammanfattas i
nedanstående punkter.
•
•
•
•
•

Örebro kommun delar utredningens slutsats att tillsynen behöver
utvecklas.
Örebro kommun motsätter sig att kommunerna ges tillsynsansvar för
terrängkörningslagen inom kommunen.
I det fall kommunerna ändå ges ett tillsynsansvar behöver en
finansieringsmodell som täcker kommunernas kostnader tas fram.
Örebro kommun ställer sig positiv till utredningens förslag att genom
tillstånd underlätta för personer med funktionsnedsättning att bedriva
motoriserat friluftsliv i terräng.
Örebro kommun menar att naturvårdsvakter bör ges ytterligare
befogenheter i syfte att skapa en effektiv tillsyn.

Beslutsunderlag

Regeringens remitterade betänkande Hållbar terrängkörning SOU 2019:67
Yttrande angående remiss av Hållbar terrängkörning SOU 2019:67 (Mn
123/2020)
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden godkänner förslaget till yttrande över regeringens remiss
Hållbar terrängkörning SOU 2019:67 (M2020/00205/Nm)
Beslut

Miljönämnden godkänner förslaget till yttrande över regeringens remiss
Hållbar terrängkörning SOU 2019:67 (M2020/00205/Nm)
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§ 87 Detaljplan för del av fastigheten Mältaren 12
Ärendenummer: Mn 120/2020
Handläggare: Kayumba van den Brink
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende för yttrande.
Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 24 juni 2020.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus i sex
våningar med ca. 14 lägenheter. Detaljplanen möjliggör även för en lokal i
bottenvåningen som kan nyttjas för centrumändamål.
Planområdet omfattar 371 m² och ligger längs Näbbtorgsgatan intill Olof
Palmes torg och Medborgarhuset, i de södra delarna av Örebros stadskärna.
Beslutsunderlag

Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsinformation
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Delegationsbeslutundersökning om betydande miljöpåverkan
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden har följande synpunkter till detaljplan:
•
•
•

Planändring bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Miljönämnden har inget att erinra mot föreslagen planändring
Då det finns uppgifter om förorening på omkringliggande fastigheter
kommer en översiktlig markundersökning att genomföras inom
planområdet. Resultat av undersökning ska delges Miljönämnden innan
fortsatt arbete får ske inom planområdet.

Beslut

Miljönämnden har följande synpunkter till detaljplan:
•
•
•

Planändring bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Miljönämnden har inget att erinra mot föreslagen planändring
Då det finns uppgifter om förorening på omkringliggande fastigheter
kommer en översiktlig markundersökning att genomföras inom
planområdet. Resultat av undersökning ska delges Miljönämnden innan
fortsatt arbete får ske inom planområdet.
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§ 88 Delegationsordning Miljönämnden 2020
Ärendenummer: Mn 152/2019
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Det har åter blivit dags att revidera delegationsordningen för att hålla den
uppdaterad. Uppdateringen rör ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 §
kommunallagen (KL), delegation utifrån lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen, en ny lag som förväntas börja gälla
den 1 juli 2020, utökad delegation till förvaltningschefen vid överklagande av
delegats beslut, samt minskad delegation till miljö- och hälsoskyddsinspektörer
inom tobaksområdet.
Beslutsunderlag

Miljönämndens delegationsordning 2020, reviderad 2020-05-18
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden godkänner reviderad delegationsordning 2020, reviderad
2020-05-29, bortsett från de punkter som rör lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
2. För det fall riksdagen beslutar anta förslaget till en ny lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen i prop. 2019/20:172 ges ordföranden,
eller vid dennes förfall, vice ordföranden, rätt att fatta beslut om att bilagd
delegationsordning, i den del som avser lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen, ska börja gälla, dock tidigast vid tiden för lagens
ikraftträdande.
3. Den reviderade delegationsordningen ersätter tidigare delegationsordning
som därmed upphör att gälla.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner reviderad delegationsordning 2020, reviderad
2020-05-29, bortsett från de punkter som rör lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
2. För det fall riksdagen beslutar anta förslaget till en ny lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen i prop. 2019/20:172 ges ordföranden,
eller vid dennes förfall, vice ordföranden, rätt att fatta beslut om att bilagd
delegationsordning, i den del som avser lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen, ska börja gälla, dock tidigast vid tiden för lagens
ikraftträdande.
3. Den reviderade delegationsordningen ersätter tidigare delegationsordning
som därmed upphör att gälla.
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§ 89 Beslut om rättelse rörande sanering av nedgrävd
Black Mass och intilliggande förorenad jord, Härminge 1:5
i Örebro kommun
Handläggare: Johanna Elfving Dnr M-2020-2586
Ärendebeskrivning

Miljönämnden beslutar om sanering och avhjälpandeåtgärd på den felandes
bekostnad på Härminge 1:5 i Örebro kommun då del av fastigheten snarast
behöver saneras för att förhindra att föroreningar sprids i miljön.
Beslutsunderlag

Uppskattad kostnad för sanering
Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Arrendeavtal mellan Quest AB och Bert Nilsson
Utdrag ur förundersökningsprotokoll Aktbilaga 120, förhör m. delägare Stefan
Ek
Utdrag ur förundersökningsprotokoll Aktbilaga 122, analys NFC
Avtal mellan JS Bygg & Fastigheter AB och LMAG Sverige AB om uppgörelse
om mellanlagring 2019-05-01
Tjänsteskrivelse 2020-06-05 (tillägg enligt Miljönämndens delegationsordning
punkt 2.6)
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att rättelse genom sanering av nergrävd Black Mass och
intilliggande förorenad jord (nedan kallat massorna) snarast ska vidtas på JS
Bygg & Fastigheter ABs konkursbos (bolagets organisationsnummer
16556767-6878) bekostnad på del av fastigheten Härminge 1:5 i Örebro
kommun. Sanering och avhjälpandeåtgärder ska vidtas i en omfattning som
innebär att naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning
(MKM) uppfylls på den yta som är markerad på bilaga 1.
Beslutet om sanering, avhjälpandeåtgärder och miljökontroll som görs på
konkursboets bekostnad i enlighet med föregående stycke avser avlägsnande av
de nergrävda massorna från fastigheten Örebro Härminge 1:5 inklusive
avlägsnande av intilliggande förorenad jord, transport av massorna från
fastigheten till företag som har tillstånd att ta emot dessa massor och
överlämnade av massorna till ett sådant företag.
Beslutet gäller omedelbart i enlighet med 26 kap. 26 § miljöbalken, även om det
överklagas.
Upplysningar
Om det vid en senare tidpunkt framkommer att det funnits fler felande
avseende dessa massor kan Miljönämnden komma att meddela beslut om krav
om att även andra felande ska bekosta den åtgärd som miljönämnden nu
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beslutat, t.ex. för det fall miljönämnden inte får full täckning från konkursboet
för kostnaderna.
Lagstöd
Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9, 18 och 26 § miljöbalken (1998:808) med
hänvisning till 2 kap 3 §, 15 kap. 11 §,10 kap. 1, 2 och 4 § miljöbalken
(1998:808) samt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 Återvinning av avfall för
anläggningsändamål.
Beslut

Miljönämnden beslutar att rättelse genom sanering av nergrävd Black Mass och
intilliggande förorenad jord (nedan kallat massorna) snarast ska vidtas på JS
Bygg & Fastigheter ABs konkursbos (bolagets organisationsnummer
16556767-6878) bekostnad på del av fastigheten Härminge 1:5 i Örebro
kommun. Sanering och avhjälpandeåtgärder ska vidtas i en omfattning som
innebär att naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning
(MKM) uppfylls på den yta som är markerad på bilaga 1.
Beslutet om sanering, avhjälpandeåtgärder och miljökontroll som görs på
konkursboets bekostnad i enlighet med föregående stycke avser avlägsnande av
de nergrävda massorna från fastigheten Örebro Härminge 1:5 inklusive
avlägsnande av intilliggande förorenad jord, transport av massorna från
fastigheten till företag som har tillstånd att ta emot dessa massor och
överlämnade av massorna till ett sådant företag.
Beslutet gäller omedelbart i enlighet med 26 kap. 26 § miljöbalken, även om det
överklagas.
Upplysningar
Om det vid en senare tidpunkt framkommer att det funnits fler felande
avseende dessa massor kan Miljönämnden komma att meddela beslut om krav
om att även andra felande ska bekosta den åtgärd som miljönämnden nu
beslutat, t.ex. för det fall miljönämnden inte får full täckning från konkursboet
för kostnaderna.
Lagstöd
Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9, 18 och 26 § miljöbalken (1998:808) med
hänvisning till 2 kap 3 §, 15 kap. 11 §,10 kap. 1, 2 och 4 § miljöbalken
(1998:808) samt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 Återvinning av avfall för
anläggningsändamål.
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§ 90 Ordförande och förvaltning informerar
Handläggare: Per Lilja Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om
följande punkter:
- Sten Lang (MP) ställer en övrig fråga gällande vem som bär ansvaret gällande
tillsyn av djurkyrkogården i Örebro. Henrik Bengtsson tar med sig frågan och
återkommer med svar.
- Henrik Bengtsson informerar Miljönämnden om aktuellt läge på
Miljökontoret relaterat till Coronapandemin. Vidare informerar Henrik
Bengtsson Miljönämnden om en kvalitetsgranskning av Miljökontorets
ärendehanteringssystem Ecos.
- Kristian Hellström informerar Miljönämnden om Miljökontorets uppdrag
gällande trängseltillsyn relaterat till Coronapandemin. Vidare informerar
Kristian Hellström Miljönämnden om en inkommen dom från
Förvaltningsrätten i Karlstad.
- Johanna Elfving informerar Miljönämnden gällande prövningstillstånd
hos Mark-och miljööverdomstolen gällande EON.
- Per Lilja (S) informerar Miljönämnden att kommande sammanträden
kommer hållas på Citypassagen som tidigare om riktlinjerna gällande
Coronapandemin inte ändras. Vidare tackar Per Lilja (S) Miljönämnden för ett
gott arbete och önskar samtliga en trevlig sommar.
Förslag till beslut

Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.
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