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Miljönämnden 
 
Datum: 2021-01-19 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Via Teams/Citypassagen, Berget 
 
Närvarande ledamöter 
Per Lilja (S) 
Brittis Sundström (KD) 
Tomas Runnquist (M) 
Gunilla Neogard (S) 
Arne Bergqvist (S) 
Linda Linder (S) 
Christer Karlsson (S) 
Berit Hallén (S) Närvarar §§ 1-5 
Marita Andersson (C) 
Karin Pernefalk (M) 
Berith Tedsjö-Winkler (L) 
Sten Lang (MP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Emilie Toro Hartman (S) Emilie Toro Hartman (S) ersätter Berit 

Hallén (S) §§ 1-5 
Simon Kvassman (V) Simon Kvassman (V) ersätter Helena 

Viking (V) §§ 1-8 
Elisabeth Sundström (M) Elisabeth Sundström (M) ersätter Mats 

Andersson (M) §§ 1-8 
Michael Larsson (SD) Michael Larsson (SD) ersätter Leif-Åke 

Persson (SD) §§ 1-8 
 
Närvarande ersättare 
Jan Jorsäter (C) 
Kent Ekström (KD) 
Thomas Eckard (L) 
 
Övriga 
Henrik Bengtsson Förvaltningschef 
Johanna Elfving Enhetschef Miljöskydd 
Kristian Hellström Enhetschef Livsmedel 
Markus Behr Enhetschef Hälsoskyddsenheten 
Maria Gren Planerare 
Leif Andersson Alkoholinspektör 
Kayumba van den Brink Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Paragraf 1–8 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
Per Lilja (S), ordförande 
 
 
 
Berith Tedsjö-Winkler (L), justerare 
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§ 1 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Per Lilja  Henrik Bengtsson 

Ärendebeskrivning 
Berit Tedsjö-Winkler (L) anmäler en övrig fråga gällande skapandet av en ny 
punkt i protokollet där övriga frågor ska redogöras på ett mer tydligt sätt. 
Ordförande Per Lilja (S) meddelar att övriga frågor fortsättningsvis kommer 
redovisas under denna punkt på dagordningen vid namn "Anmälan av övriga 
frågor".  

Beslut 
Anmälan tas till protokollet. 

§ 2 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 2020-11-01 till 2020-11-30. 

Beslutsunderlag 
- Lista från ecos 
- Lista från Alk-T 
- Lista från W3D3 
- Ordförandebeslut Dnr M-2020 3549. 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till miljönämnden: 

- Miljönämnden tar anmälan till protokollet. 

Beslut 
- Miljönämnden tar anmälan till protokollet. 

§ 3 Tillsyn av East West Sushi AB och tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid Lion 
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2020-00138 

Ärendebeskrivning 
East West Sushi AB (556653-9770) har meddelats tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid Lion bar, Engelbrektsgatan 8 i Örebro, restaurangnummer 
1880 0941 21. 
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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 polisens båda PM från händelser vid 
restaurangen. Den första händelsen avser 2020-10-31 och den andra 2020-11-
13 rörande oordning och eventuell överservering. 

Beslutsunderlag 
Upprättad utredning. 
Polisens PM A637.530/2020-566 avseende händelser 2020-10-31 
Polisens PM upprättat 2020-11-16 avseende händelser 2020-11-13 
Bolagets svar rörande 2020-10-31 
Bolagets svar rörande 2020-11-13 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § 2. alkohollagen 
då företaget inte har följt bestämmelsen om ordning och nykterhet i 3 kap. 5 § 
och 8 kap. 20 § samma lag. 

Beslut 
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § 2. alkohollagen 
då företaget inte har följt bestämmelsen om ordning och nykterhet i 3 kap. 5 § 
och 8 kap. 20 § samma lag. 

§ 4 Verksamhetsplan med budget 2021 
Ärendenummer: Mn 169/2020 
Handläggare: Henrik Bengtsson Maria Gren 

Ärendebeskrivning 
Miljönämndens verksamhetsplan med budget anger vad nämnden ska rikta in 
sig på 2021 för att kommunen ska nå sina mål, bidra till att nå målen i Agenda 
2030 och kommunens hållbarhetsprogram och utvecklas till att bli 
Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Verksamhetsplanen visar vilka 
effekter som Miljönämnden och Miljökontoret ska uppnå under året. 
Nämndens skattefinansierade budget uppgår 2021 till 19 000 tkr. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan med budget 2021 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Miljönämnden fastställs. 

2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till Programnämnd 
samhällsbyggnad för kännedom.                      
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Yrkande 
Berit Tedsjö-Winkler (L) yrkar skriftligt avslag på Miljökontorets förslag på 
verksamhetsplan med budget till förmån för Liberalernas budget som lagts 
fram i Kommunfullmäktige. 

Sten Lang (MP) yrkar avslag på Miljökontorets förslag på verksamhetsplan 
med budget till förmån för Miljöpartiets budget som lagts fram i 
Kommunfullmäktige. 

Tomas Runnqvist (M) yrkar avslag på Miljökontorets förslag på 
verksamhetsplan med budget till förmån för Moderaternas budget som lagts 
fram i Kommunfullmäktige. 

Proposition 
Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill säga 
Miljökontorets förslag att anta verksamhetsplan med budget, Berit Tedsjö-
Winklers (L) avslagsyrkande, Sten Langs (MP) avslagsyrkande samt Tomas 
Runnqvists (M) avslagsyrkande. 

Ordförande ställer sedan de fyra förslagen mot varandra och finner genom 
acklamation att Miljönämnden beslutar enligt Miljökontorets förslag. 

Beslut 
1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Miljönämnden fastställs. 

2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till Programnämnd 
samhällsbyggnad för kännedom.                      

Reservation 
Berit Tedsjö-Winkler (L), Sten Lang (MP) och Tomas Runnqvist (M) 
reserverar sig mot beslutet. 

§ 5 Detaljplan för fastigheten Målaren 17 m.fl. (Örnsro) 
Ärendenummer: Mn 176/2020 
Handläggare: Kayumba van den Brink 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende för yttrande. 
Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 25 januari 2021. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling för ny bebyggelse i form 
av bostäder, centrumanvändning, kontor, förskola och parkering på fastigheten 
Målaren 17 i centrala Örebro samt att säkerställa ett reservat för en eventuell 
framtida järnvägsdragning på fastighetens södra sida. Planen innebär en 
utveckling av ny bebyggelse på tidigare industrimark. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 
Plankarta 
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Samrådsinformation 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Delegationsbeslut undersökning av betydande miljöpåverkan 
Riskanalys 
Bullerutredning 
Dagvattenutredning 
Geoteknisk utredning 
Trädinventering 
Hantering av förorening klorerade alifater 
Miljöteknisk markundersökning x 2 
SIG korttidssvar x 2 
Skuggstudie 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden har följande synpunkter till detaljplan: 

 Planändring bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 Bullerutredningen som gjorts visar att ljudnivåer mot fasader mot 

Idrottsvägen uppgår till 60-65 dBA ekvivalenter. Bullernivåerna mot 
Svartå Bangatan som påverkas av både väg och tågtrafik visar en ännu 
högre bullerpåverkan. Det är därför viktigt att berörda lägenheters 
planlösning anpassas så att de får en ljuddämpad sida. Rätt 
dimensionering av fönster, dörrar, yttervägg och ventilationsdon är 
viktig för att riktvärdena för inomhus buller ska uppfyllas.  

 Forskning visar att barn är särskilt känsliga för buller. Det är därför 
viktigt att utomhusmiljöer där barn ofta vistas, exempelvis lekplatser 
eller parkmiljöer behöver placeras och utformas för att uppnå en så 
god miljö som möjligt för barnen bl. a. utifrån buller. 

 Markarbeten i området ökar risken för spridning av föroreningar i mark 
och grundvatten. Det går inte att förutse hur påverkan kan ske på 
omkringliggande fastigheter och det är därför viktigt att man använder 
bästa möjliga teknik för att minska riskerna för spridning både 
horisontellt och vertikalt. Det är också viktigt att man vid framtida 
byggnation i området säkerställer att föroreningssituationen inte är 
negativt påverkad.   

 För att säkerställa att föroreningar inte tränger in i källaren är det viktigt 
att ett lerlager på minst 30 cm alltid finns under 
byggnadskonstruktionen. Punkt b2 i plankartan anger att så ska vara 
fallet, men formuleringen är otydlig och kan leda till andra tolkningar. 
En alternativ formulering skulle kunna vara att schaktbotten får inte 
ligga på ett större djup än att 30 cm lera (naturlig eller återfylld 
bentonit) finns under konstruktionen. 
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Beslut 
Miljönämnden har följande synpunkter till detaljplan: 

 Planändring bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 Bullerutredningen som gjorts visar att ljudnivåer mot fasader mot 

Idrottsvägen uppgår till 60-65 dBA ekvivalenter. Bullernivåerna mot 
Svartå Bangatan som påverkas av både väg och tågtrafik visar en ännu 
högre bullerpåverkan. Det är därför viktigt att berörda lägenheters 
planlösning anpassas så att de får en ljuddämpad sida. Rätt 
dimensionering av fönster, dörrar, yttervägg och ventilationsdon är 
viktig för att riktvärdena för inomhus buller ska uppfyllas.  

 Forskning visar att barn är särskilt känsliga för buller. Det är därför 
viktigt att utomhusmiljöer där barn ofta vistas, exempelvis lekplatser 
eller parkmiljöer behöver placeras och utformas för att uppnå en så 
god miljö som möjligt för barnen bl. a. utifrån buller. 

 Markarbeten i området ökar risken för spridning av föroreningar i mark 
och grundvatten. Det går inte att förutse hur påverkan kan ske på 
omkringliggande fastigheter och det är därför viktigt att man använder 
bästa möjliga teknik för att minska riskerna för spridning både 
horisontellt och vertikalt. Det är också viktigt att man vid framtida 
byggnation i området säkerställer att föroreningssituationen inte är 
negativt påverkad.   

 För att säkerställa att föroreningar inte tränger in i källaren är det viktigt 
att ett lerlager på minst 30 cm alltid finns under 
byggnadskonstruktionen. Punkt b2 i plankartan anger att så ska vara 
fallet, men formuleringen är otydlig och kan leda till andra tolkningar. 
En alternativ formulering skulle kunna vara att schaktbotten får inte 
ligga på ett större djup än att 30 cm lera (naturlig eller återfylld 
bentonit) finns under konstruktionen. 

§ 6 Detaljplan för Fastighten Råberga 3:2 m.fl. 
Ärendenummer: Mn 181/2020 
Handläggare: Kayumba van den Brink 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende för yttrande. 
Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 25 januari 2021. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra flygplatsanknutna verksamheter för till 
exempel transporter, logistik, service, reparation samt sammanhängande 
uppställningsytor för flygplan med direktkontakt till flygplatsens 
landningsbana. Syftet är vidare att möjliggöra kontors- och lagerbyggnader som 
är kopplade till dessa verksamheter. Inom planområdet ska det även finnas ett 
område för hantering av dagvatten. Planen innebär betydande miljöpåverkan. 
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Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Samrådsinformation 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Delegationsbeslut 
PM dagvatten 
Landskapsanalys 
Inventering Norrsätter gård 
Ekologiska effekter och förslag på kompensationsstrategi 
Arkeologisk undersökning 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden har följande synpunkter till detaljplan: 

 Marken som avses ianspråktas består av till stor del jordbruksmark. 
Jordbruksmarken används idag inte till odling av grödor utan det växer 
energiskog, återställande till livsmedelsproduktion kan dock enkelt 
göras. Enligt miljöbalken får man bara ianspråkta sådan mark för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen. Att ha en planberedskap för att 
möjliggöra storskaliga företagsetableringar bör inte anses vara av sådant 
väsentligt samhällsintresse att så mycket bördig jordbruksmark ska tas i 
anspråk för detta. 

 När det gäller påverkan på naturmiljön innebär detaljplanen en stor 
omställning gällande områdets ekologiska kvaliteter. Det som idag är 
ett vidsträckt landskap av jordbruksmark med stor biologisk mångfald 
kommer att få en annan karaktär och genom detta inte i samma 
utsträckning gynna arter som behöver ett öppet landskap. Inom 
planområdet går flera livsmiljöer och habitat förlorade eller minskar 
betydande i yta. Naturvärdena är dels knutna till att en stor del av 
åkermarken sköts extensivt genom odling av salix. Salixodlingen skapar 
miljöer för många däggdjur som sorkar, harar, rävar. Den rika 
förekomsten av gnagare medför att rovfåglar som tornfalk, blå och 
brun kärrhök, ormvråk och fjällvråk samt tornfalk trivs i området. Det 
har utförts miljöanpassningsåtgärder och givits förslag på 
kompensationsåtgärder. Miljönämnden anser att redovisning av 
planerade kompensenationsåtgärder för de negativa ekologiska effekter 
som planen medför bör ingå i planbeskrivningen så det går att se att 
man ersätter de livsmiljöer som försvinner i och med planen. 

 Miljönämnden anser att det är viktigt att under genomförandet av 
planen kontrollera att dagvattenutredningens antaganden om t.ex. 
flöden till befintligt dikningsföretag stämmer.  

 Det är viktigt med en långsiktigt hållbar lösning på vatten och avlopp 
för hela planområdet. 
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Yrkande 
Sten Lang (MP) anmäler ett skriftligt yrkande med förslag att stryka en del av 
Miljökontorets förslag (se bifogad bilaga). 

Berit Tedsjö-Winkler (L) anmäler ett skriftligt yrkande med förslag att 
bordlägga ärendet samt en vidare undersökning av lämpligare mark för 
byggnation, och att beslut tas där efter (se bifogad bilaga). 

Tomas Runnqvist (M) yrkar bifall på Berit Tedsjö-Winklers (L) förslag. 

Proposition 
Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill säga 
Miljökontorets förslag om bifall, Sten Langs (MP) yrkande om att stryka en del 
av förslaget samt Berit Tedsjö-Winklers (L) yrkande om att bordlägga ärendet 
samt en vidare undersökning av lämpligare mark för byggnation, och att beslut 
tas där efter. 

Ordförande ställer först Miljökontorets förslag om att beslut ska tas idag mot 
Berit Tedsjö-Winklers (L) förslag om bordläggning av ärendet och finner att 
Miljönämnden beslutar enligt Miljökontorets förslag. 

Ordförande ställer sedan Miljökontorets förslag om bifall mot Sten Langs (MP) 
yrkande samt Berit Tedsjö-Winklers (L) yrkande och finner att Miljönämnden 
beslutar enligt Miljökontorets förslag. 

Beslut 
Miljönämnden har följande synpunkter till detaljplan: 

 Marken som avses ianspråktas består av till stor del jordbruksmark. 
Jordbruksmarken används idag inte till odling av grödor utan det växer 
energiskog, återställande till livsmedelsproduktion kan dock enkelt 
göras. Enligt miljöbalken får man bara ianspråkta sådan mark för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen. Att ha en planberedskap för att 
möjliggöra storskaliga företagsetableringar bör inte anses vara av sådant 
väsentligt samhällsintresse att så mycket bördig jordbruksmark ska tas i 
anspråk för detta. 

 När det gäller påverkan på naturmiljön innebär detaljplanen en stor 
omställning gällande områdets ekologiska kvaliteter. Det som idag är 
ett vidsträckt landskap av jordbruksmark med stor biologisk mångfald 
kommer att få en annan karaktär och genom detta inte i samma 
utsträckning gynna arter som behöver ett öppet landskap. Inom 
planområdet går flera livsmiljöer och habitat förlorade eller minskar 
betydande i yta. Naturvärdena är dels knutna till att en stor del av 
åkermarken sköts extensivt genom odling av salix. Salixodlingen skapar 
miljöer för många däggdjur som sorkar, harar, rävar. Den rika 
förekomsten av gnagare medför att rovfåglar som tornfalk, blå och 
brun kärrhök, ormvråk och fjällvråk samt tornfalk trivs i området. Det 
har utförts miljöanpassningsåtgärder och givits förslag på 
kompensationsåtgärder. Miljönämnden anser att redovisning av 
planerade kompensenationsåtgärder för de negativa ekologiska effekter 
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som planen medför bör ingå i planbeskrivningen så det går att se att 
man ersätter de livsmiljöer som försvinner i och med planen. 

 Miljönämnden anser att det är viktigt att under genomförandet av 
planen kontrollera att dagvattenutredningens antaganden om t.ex. 
flöden till befintligt dikningsföretag stämmer.  

 Det är viktigt med en långsiktigt hållbar lösning på vatten och avlopp 
för hela planområdet. 

§ 7 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet Ragn-Sells Recycling AB, Attersta 7:9 
Handläggare: Kayumba van den Brink Dnr-2019-4765 

Ärendebeskrivning 
Mark- och miljödomstolen har begärt in Miljönämndens yttrande över Ragn-
Sells Recycling AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för 
avfallshantering på fastigheten Attersta 7:9. Bolaget ansöker om tillstånd att 
motta, lagra och behandla farligt avfall och avfall.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Situationsplan 
Teknisk beskrivning 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Avfallsföreteckning 
Komplettering 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden tillstyrker Ragn-Sells Recycling AB:s ansökan om tillstånd att 
motta, lagra och behandla avfall och farligt avfall på fastigheten Attersta 7:9 
under förutsättning att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som bolaget 
angivit i sin ansökan och i övrigt åtagit sig i ärendet med följande tillägg:   

Miljönämnden anser att bolaget kontinuerligt ska kunna redovisa vilka typer av 
avfall som är lämpliga och avses att koncentreras i indunstningsanläggningen. 
Innan nya avfallstyper tillkommer ska bolaget utreda lämpligheten och 
dokumentera detta.  

Innan anläggningen för indunstning tas i bruk ska dokumenterade rutiner 
finnas tillgängliga. Berörd personal ska även ha getts utbildning i hanteringen 
av anläggningen. Bolaget ska även säkerställa att ny personal kontinuerlig 
utbildas i anläggningens funktion.   

Rutin för skyndsam bortforsling av krossat material ska finnas.  
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Beslut 
Miljönämnden tillstyrker Ragn-Sells Recycling AB:s ansökan om tillstånd att 
motta, lagra och behandla avfall och farligt avfall på fastigheten Attersta 7:9 
under förutsättning att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som bolaget 
angivit i sin ansökan och i övrigt åtagit sig i ärendet med följande tillägg:   

Miljönämnden anser att bolaget kontinuerligt ska kunna redovisa vilka typer av 
avfall som är lämpliga och avses att koncentreras i indunstningsanläggningen. 
Innan nya avfallstyper tillkommer ska bolaget utreda lämpligheten och 
dokumentera detta.  

Innan anläggningen för indunstning tas i bruk ska dokumenterade rutiner 
finnas tillgängliga. Berörd personal ska även ha getts utbildning i hanteringen 
av anläggningen. Bolaget ska även säkerställa att ny personal kontinuerlig 
utbildas i anläggningens funktion.   

Rutin för skyndsam bortforsling av krossat material ska finnas.  

§ 8 Ordförande och förvaltning informerar  
Handläggare: Per Lilja  Henrik Bengtsson 

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

- Information gällande påträffad black mass. 

- Information om ordförandebeslut gällande livsmedelssanktionsavgift, Coco 
thai. 

- Information om kommande utbildningsdag för Miljönämnden. 

Förslag till beslut 
Informationen tas till protokollet. 
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