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Paragraf 38–54

Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare

Per Lilja (S), ordförande

Helena Viking (V), justerare
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§ 38 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 2020-02-01 till 2020-02-29.
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 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
xxxxxxxxxx
Handläggare: Raine Flodman AlkT xxxxxxx
Ärendebeskrivning

Enskild firma xxxxxxx har ansökt om tillstånd enligt alkohollagen för servering
av alkoholdrycker vid xxxxxxxxxxx i Örebro. Ansökan avser stadigvarande
alkoholservering till allmänheten mellan kl. 11:00 och kl. 12:00.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden avslår ansökan då företaget inte har inkommit med begärda
handlingar och därmed inte visat att kraven i 8 kap 12 § alkohollagen är
uppfyllda.
Beslut

Miljönämnden avslår ansökan då företaget inte har inkommit med begärda
handlingar och därmed inte visat att kraven i 8 kap 12 § alkohollagen är
uppfyllda.
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§ 40 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Check In Restaurant
Handläggare: Raine Flodman AlkT 01-2019-00246
Ärendebeskrivning

Svenska Bemanningspoolen AB har ansökt om tillstånd enligt alkohollagen för
servering av alkoholdrycker vid Check In Restaurant, Forskarvägen 1 i
Örebro.
Ansökan avser stadigvarande alkoholservering till allmänheten och catering till
slutet sällskap mellan kl. 11:00 och kl. 01:00.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Polismyndighetens yttrande.
Skatteverkets yttrande.
Kronofogdens yttrande
Tingsrättens domar.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden avslår ansökan då sökanden inte har visat att kraven i 8 kap 12 §
alkohollagen är uppfyllda.
Beslut

Miljönämnden avslår ansökan då sökanden inte har visat att kraven i 8 kap 12 §
alkohollagen är uppfyllda.

§ 41 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
O´Learys
Handläggare: Leif Andersson AlkT 03-2019-00262
Ärendebeskrivning

Striker Enterprise Avenue AB (559217-0665) har ansökt om utökat tillstånd
enligt alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid O´Learys,
Drottninggatan 12 i Örebro.
Ansökan avser stadigvarande alkoholservering till allmänheten mellan kl. 11:00
och kl. 02:00.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Bolagets svar
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden avslår ansökan då risken för olägenheter bedöms vara stor.
Beslut

Miljönämnden avslår ansökan då risken för olägenheter bedöms vara stor.

§ 42 Tillsyn av Prisma Bar Kök AB och tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Watt
Handläggare: Raine Flodman AlkT 15-2020-00002
Ärendebeskrivning

Prisma Bar & Kök AB har tidigare meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid restaurang Watt, Oskarsparken 1 i Örebro.
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 bolaget har anmält nya ägare.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Polismyndighetens yttrande
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 §
alkohollagen då bolaget inte uppfyller lämplighetskravet i 8 kap. 12 § samma
lag.
Beslut

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

§ 43 Tillsyn av Familjen Baryauno AB och tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Pennybridge arms
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2020-00031
Ärendebeskrivning

Familjen Baryauno AB (559032-7887) har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Pennybridge arms, Rudbecksgatan 38 A i Örebro,
restaurangnummer 1880 1871 01.
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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 bolaget har bytt styrelse.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Bolagets anmälan
Anmälan till Bolagsverket
NA 2020-02-14
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 §
alkohollagen då företaget inte har visat att man uppfyller kunskapskravet i 8
kap. 12 § samma lag.
Beslut

Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 §
alkohollagen då företaget inte har visat att man uppfyller kunskapskravet i 8
kap. 12 § samma lag.

§ 44 Tillsyn av DINÉ Örebro AB och tillstånd att servera
alkoholdrycker vid DINÉ
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2020-00008
Ärendebeskrivning

DINÉ Örebro AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid DINÉ, Våghustorget 1 i Örebro.
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 företagets skatteskuld på 114.978
kronor, återkallad F-skattsedel, flera betalningsuppmaningar samt att
aktiekapitalet är förbrukat.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Kreditupplysning SYNA
Bokslut
Företagets svar
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte uppfyller det ekonomiska lämplighetskravet i 8 kap. 12 § 1st.
samma lag.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte uppfyller det ekonomiska lämplighetskravet i 8 kap. 12 § 1st.
samma lag.

§ 45 Tillsyn av Nöjeshuset i Örebro AB och tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Ritz
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2020-00035
Ärendebeskrivning

Nöjeshuset i Örebro AB (556633-1830) har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Ritz, Fabriksgatan 1 i Örebro, restaurangnummer 1880
1590 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 de PM rörande oordning och
”överservering” som Polisen har upprättat.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Polisens PM
Bolagets svar
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen
då företaget inte har följt bestämmelserna om återhållsam servering i 3 kap 5 §
och 8 kap 20 § samma lag.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen
då företaget inte har följt bestämmelserna om återhållsam servering i 3 kap 5 §
och 8 kap 20 § samma lag.
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§ 46 Beslut om förlängd handläggningstid, Kimmo
Ahlgrens Livs AB, Steglitsen 9
Handläggare: Isabelle Ivarsson M-2019-4581
Ärendebeskrivning

Beslut om förlängd handläggningstid för Kimmo Ahlgrens Livs AB gällande
försäljning av tobak.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-02-14
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förlänga handläggningstiden med fyra månader.
Lagstöd
Kap 4, 1 § förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter.
Beslut

Miljönämnden beslutar att förlänga handläggningstiden med fyra månader.
Lagstöd
Kap 4, 1 § förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter.

§ 47 Beslut om avslag på ansökan om tillstånd för
detaljhandel med tobak på xxxxxxxxxxxxxxx i Örebro
kommun
Handläggare: Isabelle Ivarsson M-xxxxxxxx
Ärendebeskrivning

Beslut om avslag för xxxxxxxxxxx i Örebro gällande försäljning av tobak.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att avslå xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ansökan om tillstånd
för försäljning av tobak i butiken xxxxxxxxxxxx i Örebro.
Försäljning av tobak i butiken xxxxxxx är förbjuden från och med den dag
behörig företrädare för xxxxxxxxxxxxxx har tagit del av detta beslut.
Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter, kap 5, 1-4 §§
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Beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att avslå xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ansökan om tillstånd
för försäljning av tobak i butiken xxxxxxxxxxxx i Örebro.
Försäljning av tobak i butiken xxxxxxx är förbjuden från och med den dag
behörig företrädare för xxxxxxxxxxxxxx har tagit del av detta beslut.
Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter, kap 5, 1-4 §§

§ 48 Beslut om avslag på ansökan om tillstånd för
försäljning av tobak på xxxxxxxxxxxxxxxx i Örebro
kommun
Handläggare: Åsa Lundberg M-xxxxxx
Ärendebeskrivning

Beslut om avslag för xxxxxxxx i Örebro gällande försäljning av tobak.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att avslå xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ansökan om
tillstånd för försäljning av tobak i butiken xxxxxxxxxx i Örebro.
Försäljning av tobak i butiken xxxxxxx är förbjuden från och med den dag
behörig företrädare för xxxxxxxxxxxxxx har tagit del av detta beslut.
Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter, kap 5, 1-4 §§
Beslut

Miljönämnden beslutar att avslå xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ansökan om
tillstånd för försäljning av tobak i butiken xxxxxxxxxx i Örebro.
Försäljning av tobak i butiken xxxxxxx är förbjuden från och med den dag
behörig företrädare för xxxxxxxxxxxxxx har tagit del av detta beslut.
Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter, kap 5, 1-4 §§
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§ 49 Beslut om avslag på ansökan om tillstånd för
försäljning av tobak på xxxxxxxxxxxxxxxxx i Örebro
kommun
Handläggare: Åsa Lundberg M-xxxxxxxxxx
Ärendebeskrivning

Beslut om avslag för xxxxxxxxxx i Örebro gällande försäljning av tobak.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Förslag till beslut

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

Miljönämnden beslutar att avslå xxxxxxxxxxxxxxxxx ansökan om tillstånd för
försäljning av tobak i butiken xxxxxxxxxxxx i Örebro kommun.
Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter, kap 5, 1-4 §§

§ 50 Livsmedelssanktionsavgift för Colostrum Europe AB,
Östra vagngatan 6, Expeditören 16 i Örebro kommun
Handläggare: Annelie Jönsson M-2020-556
Ärendebeskrivning

Varje livsmedelsföretagare ska anmäla sin livsmedelsanläggning hos behörig
kontrollmyndighet innan verksamheten startas. En verksamhet får påbörjas
tidigast två veckor efter det att anmälan lämnades in, såvida inte
kontrollmyndigheten registrerat anläggningen dessförinnan.
Miljökontoret fick den 30 september 2019 vid samtal med representant för
bolaget kännedom om att verksamheten Colostrum Europe AB på Östra
vagngatan 6 i Örebro startat utan att först ha anmälts till Miljökontoret.
Verksamheten har tidigare bedrivits på Berglundavägen 1 g i Örebro. Vid
samtal framkom att verksamheten startat på Östra vagngatan i februari 2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande till nämnd
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att Colostrum Europe AB, org. nr xxxxxxxxxx, ska
betala en livsmedelssanktionsavgift på 75 000 kronor för att ha påbörjat
livsmedelsverksamheten Colostrum Europe AB på Östra vagngatan 6 i Örebro
utan att först ha anmält den till Miljökontoret för registrering.
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsanmaning
efter det att detta beslut vunnit laga kraft.
Lagstöd
Förordning (EG) nr 852/2004, kapitel II, artikel 6.2
30 c § livsmedelslagen
39 c–g § livsmedelsförordningen
39 h § livsmedelsförordningen
Beslut

Miljönämnden beslutar att Colostrum Europe AB, org. nr xxxxxxxxxx, ska
betala en livsmedelssanktionsavgift på 75 000 kronor för att ha påbörjat
livsmedelsverksamheten Colostrum Europe AB på Östra vagngatan 6 i Örebro
utan att först ha anmält den till Miljökontoret för registrering.
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsanmaning
efter det att detta beslut vunnit laga kraft.
Lagstöd
Förordning (EG) nr 852/2004, kapitel II, artikel 6.2
30 c § livsmedelslagen
39 c–g § livsmedelsförordningen
39 h § livsmedelsförordningen

§ 51 Livsmedelssanktionsavgift för Ternicol Sweden AB,
Östra vagngatan 6, Expeditören 16 i Örebro kommun
Handläggare: Annelie Jönsson M-2020-553
Ärendebeskrivning

Varje livsmedelsföretagare ska anmäla sin livsmedelsanläggning hos behörig
kontrollmyndighet innan verksamheten startas. En verksamhet får påbörjas
tidigast två veckor efter det att anmälan lämnades in, såvida inte
kontrollmyndigheten registrerat anläggningen dessförinnan.
Miljökontoret fick den 30 september 2019 vid samtal med representant för
bolaget kännedom om att verksamheten Ternicol Sweden AB på Östra
vagngatan 6 i Örebro startat utan att först ha anmälts till Miljökontoret.
Verksamheten har tidigare bedrivits på Berglundavägen 1g i Örebro. Vid

11 (16)

ÖREBRO

Protokoll

samtal framkom att verksamheten startats i den nya anläggningen på Östra
vagngatan 6 i februari 2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande till nämnd.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att Ternicol Sweden AB, org. nr xxxxxxxxx, ska betala
en livsmedelssanktionsavgift på 61 500 kronor för att ha påbörjat
livsmedelsverksamheten Ternicol Sweden AB på Östra vagngatan 6 utan att
först ha anmält den till Miljökontoret för registrering.
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsanmaning
efter det att detta beslut vunnit laga kraft.
Lagstöd
Förordning (EG) nr 852/2004, kapitel II, artikel 6.2
30 c § livsmedelslagen
39 c–g § livsmedelsförordningen
39 h § livsmedelsförordningen
Beslut

Miljönämnden beslutar att Ternicol Sweden AB, org. nr xxxxxxxxxxx, ska
betala en livsmedelssanktionsavgift på 61 500 kronor för att ha påbörjat
livsmedelsverksamheten Ternicol Sweden AB på Östra vagngatan 6 utan att
först ha anmält den till Miljökontoret för registrering.
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsanmaning
efter det att detta beslut vunnit laga kraft.
Lagstöd
Förordning (EG) nr 852/2004, kapitel II, artikel 6.2
30 c § livsmedelslagen
39 c–g § livsmedelsförordningen
39 h § livsmedelsförordningen

12 (16)

ÖREBRO

Protokoll

§ 52 Revidering av delegationsordning Miljönämnden
2020
Ärendenummer: Mn 152/2019
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Miljönämnden har enligt 4 kap. 1 § i förordningen (2019:223) om tobak och
liknande produkter fyra månader på sig att fatta beslut i ärenden om
försäljningstillstånd för tobak och liknande produkter. Nämnden har rätt att
fatta beslut om att förlänga handläggningstiden med max fyra månader om det
är nödvändigt på grund av utredningen. För att effektivisera handläggningen
föreslås denna beslutanderätt delegeras till miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Beslutsunderlag

Miljönämndens delegationsordning, reviderad 2020-02-13
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
1. Miljönämnden antar reviderad delegationsordning 2020, reviderad 2020-0213.
2. Den reviderade delegationsordningen ersätter tidigare delegationsordning
som därmed upphör att gälla.
Beslut

1. Miljönämnden antar reviderad delegationsordning 2020, reviderad 2020-0213.
2. Den reviderade delegationsordningen ersätter tidigare delegationsordning
som därmed upphör att gälla.

§ 53 Föreläggande förenat med vite, uRecycle Portable
Batteries Oy gällande Härminge 1:5, i Örebro kommun
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

På fastigheten Härminge 1:5 finns sedan en tid åtskilliga säckar med
batteriavfall uppställda. Avfallet har sitt ursprung på uRecycle Portable
Batteries Oy, Swedish filials anläggning i Karlskoga. Miljönämnden anser att
bolaget är ansvariga för avfallet och att de därmed ska åläggas att transportera
bort avfallet från platsen till en godkänd mottagare.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-19
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar förelägga uRecycle Portable Batteries Oy, Swedish
filial, 16516404-1716 att, i egenskap av den som gett upphov till det farliga
avfall som framgår av bilaga 1 på fastigheten Härminge 1:5 i Örebro kommun,
vidta följande åtgärder avseende avfallet:
1. Vid vite om 1 000 000 kronor tillse att det farliga avfallet, enligt bilaga 1 till
tjänsteskrivelse daterad 2020-03-19, transporteras bort från fastigheten Örebro
Härminge 1:5. Åtgärden ska ha vidtagits senast 4 veckor efter delgivning
2. Vid ett vite om 200 000 kronor tillse att farligt avfallet, enligt bilaga 1 till
tjänsteskrivelse daterad 2020-03-19, transporteras bort av en transportör som
miljönämnden har godkänt innan transporten sker. Åtgärden ska ha vidtagits
senast 4 veckor efter delgivning
3. Vid vite om 50 000 kronor meddela Miljönämnden senast 48 timmar innan
transporten av det farliga avfallet ska ske
4. Vid vite om 3 600 000 kronor tillse att det farliga avfallet efter transporten
lämnas till en mottagare som har tillstånd att ta emot sådant farligt avfall.
Åtgärden ska ha vidtagits senast 4 veckor efter delgivning
5. Vid vite om 50 000 kronor senast 48 timmar innan transporten sker
informera Miljönämnden om vilket företag eller vilka företag, med angivande
av namn och organisationsnummer, som efter transporten ska ta emot det
farliga avfallet i enlighet med punkten 4.
6. Vid vite om 10 000 kronor inkomma till Miljökontoret med
mottagningskvitto för det bortlämnade avfallet. Kvitto ska ange mängden
avfall som lämnats till mottagaren. Kvittot ska inkomma senast 6 veckor efter
delgivning
Beslutet enligt p 1-5 gäller omedelbart, även om beslutet överklagas i enlighet
med 26 kap. 26 § miljöbalken (1998:808).
Lagstöd
Beslutet fattas med stöd av 2 kap 2, 3, 7 §§, 15 kap 11 §, 26 kap 9, 14, 21, 26 §§
Miljöbalken (1998:808) och stöd av motivering som framgår i tjänsteskrivelse
daterad 2020-03-19.
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Beslut

Miljönämnden beslutar förelägga uRecycle Portable Batteries Oy, Swedish
filial, 16516404-1716 att, i egenskap av den som gett upphov till det farliga
avfall som framgår av bilaga 1 på fastigheten Härminge 1:5 i Örebro kommun,
vidta följande åtgärder avseende avfallet:
1. Vid vite om 1 000 000 kronor tillse att det farliga avfallet, enligt bilaga 1 till
tjänsteskrivelse daterad 2020-03-19, transporteras bort från fastigheten Örebro
Härminge 1:5. Åtgärden ska ha vidtagits senast 4 veckor efter delgivning
2. Vid ett vite om 200 000 kronor tillse att farligt avfallet, enligt bilaga 1 till
tjänsteskrivelse daterad 2020-03-19, transporteras bort av en transportör som
miljönämnden har godkänt innan transporten sker. Åtgärden ska ha vidtagits
senast 4 veckor efter delgivning
3. Vid vite om 50 000 kronor meddela Miljönämnden senast 48 timmar innan
transporten av det farliga avfallet ska ske
4. Vid vite om 3 600 000 kronor tillse att det farliga avfallet efter transporten
lämnas till en mottagare som har tillstånd att ta emot sådant farligt avfall.
Åtgärden ska ha vidtagits senast 4 veckor efter delgivning
5. Vid vite om 50 000 kronor senast 48 timmar innan transporten sker
informera Miljönämnden om vilket företag eller vilka företag, med angivande
av namn och organisationsnummer, som efter transporten ska ta emot det
farliga avfallet i enlighet med punkten 4.
6. Vid vite om 10 000 kronor inkomma till Miljökontoret med
mottagningskvitto för det bortlämnade avfallet. Kvitto ska ange mängden
avfall som lämnats till mottagaren. Kvittot ska inkomma senast 6 veckor efter
delgivning
Beslutet enligt p 1-5 gäller omedelbart, även om beslutet överklagas i enlighet
med 26 kap. 26 § miljöbalken (1998:808).
Lagstöd
Beslutet fattas med stöd av 2 kap 2, 3, 7 §§, 15 kap 11 §, 26 kap 9, 14, 21, 26 §§
Miljöbalken (1998:808) och stöd av motivering som framgår i tjänsteskrivelse
daterad 2020-03-19.
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§ 54 Ordförande och förvaltning informerar
Handläggare: Per Lilja Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om
följande punkter:
- Kristian Hellström, enhetschef Informerar nämnden gällande domar från
Förvaltningsrätten.
- Annelie Jönsson informerar nämnden gällande tårtor folk i Örebro blivit
sjuka av.
- Christer Karlsson (S) ställer en övrig fråga gällande nya tobakslagstiftningen
som Annelie Jönsson, miljö och-hälsoinspektör besvarar frågan under
sammanträdet.
- Henrik Bengtsson, förvaltningschef informerar nämnden om läget på
Miljökontoret på grund av Corona-viruset.
- Johanna Elfving, enhetschef informerar nämnden om tidigare ärenden
gällande EON.
Beslutsunderlag

Domar från Förvaltningsrätten.
Förslag till beslut

Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.
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