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Mn 72/2020

Miljönämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2020-08-25
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)
Mats Andersson (M)
Sten Lang (MP)
Tjänstgörande ersättare
Emilie Toro Hartman (S)

Jan Jorsäter (C)
Kent Ekström (KD)
Simon Kvassman (V)
Elisabeth Sundström (M)
Thomas Eckard (L)

Övriga
Henrik Bengtsson
Markus Behr
Kristian Hellström
Johanna Elfving
Raine Flodman
Emma Markendahl
Åsa Lundberg

Anmäler jäv § 94

Emilie Toro Hartman (S) ersätter
Gunilla Neogard (S) §§ 91-93 95-101.
Emilie Toro Hartman (S) anmäler jäv §
94.
Jan Jorsäter (C) ersätter Berit Hallén (S)
§§ 91-101.
Kent Ekström (KD) ersätter Gunilla
Neogard (S) § 94.
Simon Kvassman (V) ersätter Leif-Åke
Persson (SD) §§ 91-101.
Elisabeth Sundström (M) ersätter
Karin Pernefalk (M) §§ 91-101.
Thomas Eckard (L) ersätter Berit
Tedsjö-Winkler (L) §§ 91-101.

Förvaltningschef
Enhetschef Hälsoskyddsenheten
Enhetschef
Enhetschef Miljöskydd
Alkoholinspektör
Alkoholinspektör
Miljö o Hälsoskyddsinspektör
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Sanna Henriksson
Olle Björnell
Lisa Svahn
Frida Adolfsson
Lena Lindström

Miljö o Hälsoskyddsinspektör
Miljö o Hälsoskyddsinspektör
Miljö o Hälsoskyddsinspektör
Nämndsekreterare
Konsult

Paragraf 91–101

Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare

Per Lilja (S), ordförande

Elisabeth Sundström (M), justerare
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§ 91 Godkännade av närvaro
Ärendebeskrivning

Då Miljönämnden har stängda sammanträden måste närvarande åhörare på
sammanträdet godkännas av nämnden.
Beslut

Miljönämnden beslutar att Sanna Henriksson, Olle Björnell, Emma
Markendahl och Lisa Svahn får delta på sammanträdet.

§ 92 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 2020-06-01 till 2020-07-31.
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.

§ 93 Ansökan om utökat tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Videobiljarden
Handläggare: Raine Flodman AlkT 10-2020-00083
Ärendebeskrivning

Videobiljarden i Örebro AB (556334-1253) har ansökt om tillstånd enligt
alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid Videobiljarden,
Järntorgsgatan 6 i Örebro.
Bolag har idag ett serveringstillstånd för alkoholservering till allmänheten
mellan kl. 11:00 och kl. 01:00 men har nu ansökt utökad serveringstid från
klockan 01:00 till klockan 02:00.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
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Verksamhetsbeskrivning.
Bolagets synpunkter på Polismyndighetens yttrande
Inkomna handlingar från bolaget 2020-08-24
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 §.
Yrkande

Helena Viking (V) och Simon Kvassman (V) yrkar avslag till förmån för eget
förslag om bifall för servering till Kl. 02:00.
Proposition

Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Miljökontorets förslag samt Helena Vikings (V) och Simon Kvassmans (V)
förslag om bifall för servering till Kl. 02:00.
Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att Miljönämnden
beslutar enligt Miljökontorets förslag.
Beslut

Miljönämnden avslår ansökan om serveringstillstånd gällande utökad
serveringstid då det finns risk för olägenheter i enlighet med alkohollagens 8
kap. 17 §.
Reservation

Helena Viking (V) och Simon Kvassman (V) reserverar sig mot beslutet.

§ 94 Beslut om föreläggande vid vite, Pitchers i Örebro AB,
Kitteln 11, Engelbrektsgatan 8 i Örebro kommun
Handläggare: Åsa Lundberg Dnr M-2020-3766
Ärendebeskrivning

Miljökontoret utförde den 3 juli 2020 en planerad tillsyn utifrån alkohollagen.
Vid tillsynen konstaterades trängsel. Miljökontoret fattade beslut om
föreläggande om åtgärder den 6 juli 2020. Ett uppföljande besök genomfördes
den 24 juli 2020. Vid kontrollen uppmärksammades att föreläggandet inte
efterföljdes och att samma brister uppmärksammades som vid besöket den 3
juli 2020.
Beslutsunderlag

Beslut om föreläggande upprättat 6 juli 2020
Rutiner för att förebygga trängsel från Pitcher´s i Örebro AB inkom till
Miljökontoret 7 juli 2020
Synpunkter från verksamheten 2020-08-11
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Pitcher´s i Örebro AB, med
organisationsnummer 16556678-1687, att för Pitchers, Engelbrektsgatan 8 i
Örebro:


Vidta åtgärder och säkerställa att gäster sitter vid bord när de äter och
dricker.

Beslutet gäller omedelbart, även om det överklagas.
Beslutet förenas med ett löpande vite om 100 000 kr vid varje tillfälle som
Miljökontoret vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte efterlevs.
Beslutet upphör att gälla efter den 31 december 2020.
Lagstöd
Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, 3, 4
och 7 §§
Folkhälsomyndighetens Föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2020:37, 2§
Nämndens behandling

Tomas Runnqvist (M) och Emilie Toro Hartman (S) anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen av ärendet.
Yrkande

Helena Viking (V) och Simon Kvassman (V) yrkar avslag till förmån för eget
förslag om ett reducerat vitesbelopp.
Proposition

Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Miljökontorets förslag samt Helena Vikings (V) och Simon Kvassmans (V)
förslag om ett reducerat vitesbelopp.
Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att Miljönämnden
beslutar enligt Miljökontorets förslag.
Beslut

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Pitcher´s i Örebro AB, med
organisationsnummer 16556678-1687, att för Pitchers, Engelbrektsgatan 8 i
Örebro:


Vidta åtgärder och säkerställa att gäster sitter vid bord när de äter och
dricker.

Beslutet gäller omedelbart, även om det överklagas.
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Beslutet förenas med ett löpande vite om 100 000 kr vid varje tillfälle som
Miljökontoret vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte efterlevs.
Beslutet upphör att gälla efter den 31 december 2020.
Lagstöd
Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, 3, 4
och 7 §§
Folkhälsomyndighetens Föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2020:37, 2§
Reservation

Helena Viking (V) och Simon Kvassman (V) reserverar sig mot beslutet.

§ 95 Information om införandet av Meetings Plus
Handläggare: Lena Lindström Frida Adolfsson
Ärendebeskrivning

Information om nya Meetings Plus som under sista delen av 2020 kommer
ersätta Meetings.
Beslutsunderlag

Lathund för Meetings Plus
Power Point-presentation
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.

§ 96 Ändring av detaljplan för kvarteret Limmet mm (1880P439) för del av fastigheten Limmet 2 m.fl
Ärendenummer: Mn 133/2020
Handläggare: Kayumba van den Brink
Föredragande: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende för yttrande.
Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 30 augusti 2020.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en högre byggnadshöjd och ökad
nyttjandegrad i den södra delen av befintligt planområde.
Planområdet omfattar delar av fastigheterna Limmet 2, Limpannan 1 och
Limpannan 2 och den möjliggör en utökad bygghöjd till 36,5 m mot befintlig
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plans 15 m. Ändringen kommer innebära en högre och större byggnadsvolym
som kommer påverka landskapsbilden då den kommer vara synlig på både nära
och långt avstånd. Den kommer vara synlig både från naturreservatet
Boglundsängen, Norra Kyrkogården samt bostadsbebyggelsen i Lillån norr om
området. Solstudien visar marginell till ingen påverkan vad gäller skuggning på
fastigheterna närmast planområdet. En dagvattenutredning håller på att tas
fram. Eventuella åtgärder kommer att beaktas och redovisas vid planens
granskningsskede.
Beslutsunderlag

Körspårsanalys
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsinformation
Solstudie
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Volymstudier
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
Dagvattenutredningen som är under framtagande. Miljönämnden kan
komma att ha ytterligare synpunkter utifrån utredningens resultat.
Miljönämnden anser att det är viktigt att detaljplanen säkerställer att
lastning och lossning kan ske i enlighet med bild 10 i körspårsanalysen.
Detta eftersom det alternativet leder till en mindre miljöpåverkan av
transporten eftersom momenten i körningen är enklare än övriga
alternativ.

Beslut

Miljönämnden har följande synpunkter till detaljplan:





Planändring bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Miljönämnden har inget att erinra mot föreslagen planändring
Dagvattenutredningen som är under framtagande. Miljönämnden kan
komma att ha ytterligare synpunkter utifrån utredningens resultat.
Miljönämnden anser att det är viktigt att detaljplanen säkerställer att
lastning och lossning kan ske i enlighet med bild 10 i körspårsanalysen.
Detta eftersom det alternativet leder till en mindre miljöpåverkan av
transporten eftersom momenten i körningen är enklare än övriga
alternativ.
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§ 97 Yttrande över detaljplan för Återvändan 1:23 i Örebro
kommun
Ärendenummer: Mn 137/2020
Handläggare: Ida Karlsson
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om
yttrande senast den 30 augusti 2020.
Planens syfte är att göra befintlig markanvändning med kompletterande ytor
planenlig på del av fastigheten Återvändan 1:23. Den befintliga
markanvändningen utgörs av en sjökrog, och yta planläggs för centrum med
kvartersmark.
Beslutsunderlag

Samrådshandlingar från Stadsbyggnad Örebro
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Avlopp
Sjökrogen på planområdet är ansluten till befintlig reningsverksanläggning
inom fastigheten Återvändan 1:23 och avses enligt planunderlaget att fortsätta
vara det. Reningsverksanläggningen är en gemensamhetsanläggning med flera
påkopplade hushåll. Det är i dagsläget oklart om gemensamhetsanläggningen
bedrivs enligt gällande tillstånd enligt miljöbalken, delvis vad gäller antalet
påkopplade hushåll/verksamheter. Det finns risk för att anläggningen är
överbelastad. Frågan är ännu inte färdigutredd.
Beslut

Miljönämnden beslutar följande:
Avlopp
Sjökrogen på planområdet är ansluten till befintlig reningsverksanläggning
inom fastigheten Återvändan 1:23 och avses enligt planunderlaget att fortsätta
vara det. Reningsverksanläggningen är en gemensamhetsanläggning med flera
påkopplade hushåll. Det är i dagsläget oklart om gemensamhetsanläggningen
bedrivs enligt gällande tillstånd enligt miljöbalken, delvis vad gäller antalet
påkopplade hushåll/verksamheter. Det finns risk för att anläggningen är
överbelastad. Frågan är ännu inte färdigutredd.
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§ 98 Remiss - Gångstrategi för Örebro kommun
Ärendenummer: Mn 109/2020
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Programnämnd Samhällsbyggnad har sänt ut gångstråksstrategin på remiss till
bland annat Miljönämnden. Syftet med gångstrategin är att beskriva mål och
ställningstaganden samt peka ut prioriterade insatsområden.
Miljökontoret anser att det är viktigt att främja gångtrafik, som är ett
miljöanpassat sätt att transportera sig. Strategin behöver dock följas av
planering av konkreta åtgärder för bättre gångstråk. Sänkt tempo på fler
huvudgator är exempel en sådan åtgärd.
Beslutsunderlag

”Gångstrategi för Örebro kommun – underlagsrapport. Remissversion april
2020.”
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden antar Miljökontorets förslag till yttrande.
Beslut

Miljönämnden antar Miljökontorets förslag till yttrande.

§ 99 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Ärendenummer: Mn 139/2020
Handläggare: Kristian Hellström
Ärendebeskrivning

Riksdag och regering beslutade inför 2006 att livsmedelskontrollen i Sverige i
huvudsak ska finansieras via de kontrollavgifter som livsmedelsföretagen
betalar till kontrollmyndigheten, vilket i Örebro kommun är Miljönämnden.
Taxan för den offentliga kontrollen har legat på samma nivå i många år i
väntan på ny lagstiftning, trots att kommunens kostnader för kontrollen har
ökat. Miljökontoret har därför sett ett behov av att ta fram en ny taxa. Förutom
en höjd timavgift som 2021 hamnar på 1 190 kronor innehåller taxan bättre
möjligheter för nämnden att göra indexuppräkningar.
Beslutsunderlag

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, Mn 139/2020
Tabell jämförelse kommuner
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
2. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige upphäver tidigare taxa
(fastställd av Kommunfullmäktige 2014-11-24 § 336) för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet.
Beslut

1. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
2. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige upphäver tidigare taxa
(fastställd av Kommunfullmäktige 2014-11-24 § 336) för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet.

§ 100 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen
Ärendenummer: Mn 143/2020
Handläggare: Kristian Hellström
Ärendebeskrivning

Taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen är i behov av att höjas på
grund av ökade kostnader.
Kostnadsökningarna beror bl.a. på en utökning av bemanningen för att möta
upp ett växande antal verksamheter med serveringstillstånd, ett behov av
kompetenstillskott och för att säkerställa kontinuiteten i tillsynen med hög nivå
av kvalitet och service.
Beslutsunderlag

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (Mn 143/2020)
Tabell jämförelse mellan kommuner
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för
prövning och tillsyn enligt alkohollagen.
2. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att taxan gäller från
och med den 1 januari 2021.
3. Miljönämnden föreslår att föreslagen taxa ersätter tidigare taxor och avgifter
för serveringstillstånd respektive för tillsynsverksamhet enligt alkohollagens
område för folköl, som därmed upphör att gälla vid utgången av år 2020.
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Beslut

1. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för
prövning och tillsyn enligt alkohollagen.
2. Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att taxan gäller från
och med den 1 januari 2021.
3. Miljönämnden föreslår att föreslagen taxa ersätter tidigare taxor och avgifter
för serveringstillstånd respektive för tillsynsverksamhet enligt alkohollagens
område för folköl, som därmed upphör att gälla vid utgången av år 2020.

§ 101 Ordförande och förvaltning informerar
Handläggare: Per Lilja Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om
följande punkter:
- Johanna Elfving informerar Miljönämnden gällande sanering av påträffad
Black Mass.
- Sten Lang (MP) ställer en övrig fråga gällande vad man behöver tänka på vid
hanterande av höns inom detaljplanerat område. Henrik Bengtsson tar med sig
frågan och återkommer med svar vid kommande sammanträde.
- Elisabeth Sundström (M) ställer två övriga frågor: 1. Vem ansvarar för
trängseltillsynen över skolrestauranger, 2. Bristande information gällande
fastighetsbeteckning i Miljökontorets delegationsbeslut. Henrik Bengtsson
svarar, 1. Det finns ingen tillsyn på skolrestauranger. 2. Listan över
delegationsbeslut kommer att uppdateras.
- Kent Ekström (KD) ställer en fråga om varför det är en reducerad avgift på
25 procent gällande delegationsbeslut M-2020-2850. Henrik Bengtsson
besvarar frågan.
- Henrik Bengtsson informerar om Länsstyrelsens granskning av
Miljökontoret.
- Henrik Bengtsson informerar om läget på Miljökontoret under sommaren.
Beslutsunderlag

Ordförandebeslut 2020-08-11
Förslag till beslut

Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.
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