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Miljönämnden 
 
Datum: 2022-10-18 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Per Lilja (S) 
Tomas Runnquist (M) 
Arne Bergqvist (S) 
Linda Linder (S) 
Christer Karlsson (S) 
Berit Hallén (S) 
Marita Andersson (C) 
Mats Andersson (M) 
Karin Pernefalk (M) 
Berith Tedsjö-Winkler (L) 
Sten Lang (MP) 
Leif Åke Persson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Elisabeth Sundström (M) Elisabeth Sundström (M) ersätter 

Gunilla Neogard (S) §§ 108-125 
Levi Rönnberg (L) Levi Rönnberg (L) ersätter Brittis 

Sundström (KD) §§ 108-125 
Michael Larsson (SD) Michael Larsson (SD) ersätter Helena 

Viking (V) §§ 108-111 samt §§ 113-125. 
Anmäler jäv § 112 

Övriga 
Johanna Elfving, förvaltningschef  
Kristian Hellström, enhetschef Livsmedel  
Markus Behr, enhetschef Hälsoskyddsenheten  
Amanda Näsström, enhetschef Miljöskydd  
Leif Andersson, Alkoholinspektör 
Kajsa Malmgren, Miljö-och hälsoskyddsinspektör 
Anton Fernroth Börjel, Miljö-och hälsoskyddsinspektör 
Marie Larsson, Miljö-och hälsoskyddsinspektör 

 
 
Paragraf 108–125 
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Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
Per Lilja (S), ordförande 
 
 
 
Berith Tedsjö-Winkler (L), justerare  
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§ 108 Beslut om att utomstående får delta på 
sammanträdet 
Handläggare: Per Lilja 

Ärendebeskrivning 
Då Miljönämnden har stängda sammanträden måste nämnden besluta om att 
utomstående får delta på nämndsammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Beslut 
Miljönämnden beslutar: 

- Lovisa Elfström får delta på sammanträdet. 

§ 109 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Per Lilja  Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Anmälda övriga frågor: 

- Sten Lang (MP) anmäler en övrig fråga och informerar nämnden om 
kommande ledamotsinitiativ angående läkemedelsrening.  

- Sten Lang (MP) anmäler en övrig fråga gällande delegationsbeslut dnr 3962, 
vattenskyddsområde. Johanna Elfving besvarar frågan under sammanträdet. 

- Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande delegationsbeslut dnr 
5778, biltvätt. Frågan besvaras under nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Anmälan tas till protokollet. 

§ 110 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 2022-09-01 till 2022-09-30. 
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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. 

§ 111 Tillsyn av Disply Center Int AB och tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid Le Croissant 
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2022-00034 

Ärendebeskrivning 
Disply Center Int AB (556445-8213) har meddelats tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid Le Croissant, Drottninggatan 27 i Örebro, 
restaurangnummer 1880 1085 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 
upprättat bokslut som visar att bolaget drivs i  
likvidationspliktigt skick.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-26 
Upprättad utredning  
Revisionsberättelsen  

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 § 
alkohollagen då företaget inte har följt bestämmelsen i 8 kap. 12 § och 9 kap. 
13 § samma lag.  

Beslutet bör gälla först när det är lagakraftvunnet. 

Beslut 
Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 § 
alkohollagen då företaget inte har följt bestämmelsen i 8 kap. 12 § och 9 kap. 
13 § samma lag.  

Beslutet bör gälla först när det är lagakraftvunnet. 
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§ 112 Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskild 
avloppsanläggning för xxxxxxxx i Örebro kommun 
Handläggare: Markus Behr M-xxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Vid en avloppsinventering år 2016 konstaterades brister i avloppsanläggningen 
på fastigheten xxxxxxxxxx. Nuvarande avloppsanläggning uppfyller inte de 
krav som ställs i lagstiftningen. Anläggningen måste därför åtgärdas för att 
avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut. Trots Miljönämndens tidigare 
beslut om förbud har ännu inga åtgärder vidtagits för att förbättra 
anläggningen. Då Miljökontoret konstaterar att förbudet inte efterlevs föreslås 
Miljönämnden besluta om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-05 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, xxxxxxxxxxx, 
pers.nr xxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 31 
maj 2024 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- 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. 

Jäv 
Michael Larsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller i beslut 
av ärendet. 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, xxxxxxxxxxx, 
pers.nr xxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 31 
maj 2024 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- 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. 
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§ 113 Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskild 
avloppsanläggning för xxxxxxxxxxxx i Örebro kommun 
Handläggare: Markus Behr M-xxxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Vid en avloppsinventering år 2016 konstaterades brister i avloppsanläggningen 
på fastigheten xxxxxxxx. Nuvarande avloppsanläggning uppfyller inte de krav 
som ställs i lagstiftningen (se vidare under rubriken ”Skäl för beslut”). 
Anläggningen måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen skall 
få släppas ut. Trots Miljönämndens tidigare beslut om förbud har ännu inga 
åtgärder vidtagits för att förbättra anläggningen. Då Miljökontoret konstaterar 
att förbudet inte efterlevs föreslås Miljönämnden besluta om förbud vid vite att 
släppa ut avloppsvatten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-05 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxxx, 
pers.nr. xxxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxxxxxx, pers.nr. 
xxxxxxxxxxxxx, båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med 
den 31 maj 2024 släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC och BDT 
(bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten 
xxxxxxxxxx i Örebro kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken. 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxxx, 
pers.nr. xxxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxxxxxx, pers.nr. 
xxxxxxxxxxxxx, båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med 
den 31 maj 2024 släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC och BDT 
(bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten 
xxxxxxxxxx i Örebro kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken. 
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§ 114 Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskild 
avloppsanläggning för xxxxxxxx i Örebro kommun 
Handläggare: Markus Behr M-xxxxxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen för fastigheten xxxxxxxx inte 
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Avloppsanläggningen består av 3 st 
seriekopplade enkammarbrunnar med bristfällig funktion och saknar godtagbar 
efterföljande rening. Detta står i strid med bestämmelserna i 9 kap. 7 § 
miljöbalken. En avloppsanläggning ska bestå av en slamavskiljare och fylla 
samma funktion som en trekammarbrunn och det ska finnas ett godtagbart 
efterföljande reningssteg. Nuvarande avloppsanläggning ger en 
otillfredsställande rening av suspenderad substans, organiska ämnen, 
näringsämnen och bakterier. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-05 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, xxxxxxxxx, pers.nr 
xxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 31 maj 
2024 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den 
bristfälliga avloppsanläggningen fastigheten xxxxxxxxx i Örebro kommun. 

Lagstöd 
26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, xxxxxxxxx, pers.nr 
xxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 31 maj 
2024 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den 
bristfälliga avloppsanläggningen fastigheten xxxxxxxxx i Örebro kommun. 

Lagstöd 
26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken 
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§ 115 Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskild 
avloppsanläggning för xxxxxxxxx i Örebro kommun 
Handläggare: Markus Behr M-xxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxx inte 
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Avloppsanläggningen består av en 
slamavskiljare och en stenkista. En stenkista är inte en godtagbar lösning då 
uppehållstiden för vattnet är för kort och tillförseln av syre är osäker samt att 
någon egentlig rening av näringsämnen och bakterier inte hinner ske innan 
spillvattnet når grundvattnet. Detta står i strid med bestämmelserna i 9 kap. 7 § 
miljöbalken. Nuvarande anläggning ger därför en otillfredsställande rening av 
suspenderad substans, organiska ämnen, näringsämnen och bakterier. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-05 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxx, pers.nr. 
xxxxxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxx, pers.nr. xxxxxxxxxxxxx, 
båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 31 augusti 2023 
släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och 
tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxx i 
Örebro kommun. 

Lagstöd 
26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxx, pers.nr. 
xxxxxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxx, pers.nr. xxxxxxxxxxxxx, 
båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 31 augusti 2023 
släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och 
tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxx i 
Örebro kommun. 

Lagstöd 
26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken 
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§ 116 Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskild 
avloppsanläggning för xxxxxxxxx i Örebro kommun 
Handläggare: Markus Behr M-xxxxxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen som betjänar bostadshuset på 
fastigheten xxxxxxxxx inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. 
Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn och saknar efterföljande 
rening. Detta står i strid med bestämmelserna i 12 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt 9 kap. 7 § miljöbalken. En 
avloppsanläggning ska bestå av en slamavskiljare och ett efterföljande 
reningssteg. Nuvarande avloppsanläggning ger en otillfredsställande rening av 
suspenderad substans, organiska ämnen, näringsämnen och bakterier. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-05 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, xxxxxxxxxxxx, 
pers.nr xxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med 
den 31 maj 2024 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) 
till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxx i Örebro 
kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, xxxxxxxxxxxx, 
pers.nr xxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med 
den 31 maj 2024 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) 
till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxx i Örebro 
kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken 
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§ 117 Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskild 
avloppsanläggning för xxxxxxxxxx i Örebro kommun 
Handläggare: Markus Behr Dnr M-xxxxxxxxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Vid en avloppsinventering år 2016 konstaterades brister i avloppsanläggningen 
för fastigheten xxxxxxxxx. Nuvarande avloppsanläggning uppfyller inte de krav 
som ställs i lagstiftningen. Anläggningen måste därför åtgärdas för att 
avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut. Trots Miljönämndens tidigare 
beslut om förbud har ännu inga åtgärder vidtagits för att förbättra 
anläggningen. Då Miljökontoret konstaterar att förbudet inte efterlevs föreslås 
Miljönämnden besluta om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-05 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxx, 
pers.nr. xxxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxx, pers.nr. 
xxxxxxxxxxxxxx, båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 
30 november 2024 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och 
tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen för fastigheten xxxxxxxx i 
Örebro kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxx, 
pers.nr. xxxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxx, pers.nr. 
xxxxxxxxxxxxxx, båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 
30 november 2024 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och 
tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen för fastigheten xxxxxxxx i 
Örebro kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § 
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§ 118 Beslut om utsläppsförbud vid vite, enskild 
avloppsanläggning för xxxxxxxxx i Örebro kommun 
Handläggare: Markus Behr M-xxxxxxxxxxxx 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxx 
inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Nuvarande avloppsanläggning 
ger en otillfredsställande rening av suspenderade ämnen, organiska ämnen, 
näringsämnen och bakterier.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-03 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden föreslås besluta att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, 
xxxxxxxxxxxx, pers.nr. xxxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 krxxxxxxxxxxx, 
pers.nr. xxxxxxxxxx, båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med 
den 31 oktober 2024 släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC och 
BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen som 
betjänar adress xxxxxxxx på fastigheten xxxxxxxxx i Örebro kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken.  

Beslut 
Miljönämnden föreslås besluta att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, 
xxxxxxxxxxxx, pers.nr. xxxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 krxxxxxxxxxxx, 
pers.nr. xxxxxxxxxx, båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med 
den 31 oktober 2024 släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC och 
BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen som 
betjänar adress xxxxxxxx på fastigheten xxxxxxxxx i Örebro kommun. 

Lagstöd 

26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken.  
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§ 119 Beslut om föreläggande med vite, Subway 
Drottninggatan, Svalgången 3, Drottninggatan 30 i Örebro 
kommun 
Handläggare: Kajsa Malmgren M-2022-3519 

Ärendebeskrivning 
Miljökontoret har sedan 8 juni 2022 uppmärksammat brister i rengöring på 
Subway Drottninggatan i Örebro kommun. Uppföljning har skett regelbundet, 
och Miljökontoret har påtalat bristerna vid samtliga besök men bristerna 
återkommer. Det är därför motiverat att förena föreläggandet med ett vite för 
att förmå Subway Drottninggatan att följa beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-23 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Sub City Örebro AB, med 
organisationsnummer 16556978-9190, att på Subway Drottninggatan, 
Drottninggatan 30 i Örebro om att: 
1. Åtgärda rengöringsbrister på följande ytor/delar i lokalerna: 
a] Golv på lagret, i kyl och frys, samt i beredningen 
b] Städredskap 
c] Skärbrädan i beredningen 
d] Handtag på kylar och draglådor 
e] I diskmaskinen 
f] Personalutrymmet på lagret 
g] Personaltoalett och kundtoalett 

 
2. Upprätta skriftlig rutin för rengöring. Rutinen ska minst omfatta var, hur 
och hur ofta rengöring ska utföras samt vem som är ansvarig för att göra rent 
och kontrollera att det har blivit rent. Ni ska också dokumentera resultatet av 
rengöringskontrollen. Rutinen ska vara upprättad och implementerad senast 
två veckor efter ni delgivits beslutet. Rutinen ska kunna uppvisas för 
Miljökontorets personal vid kontroll. 

Miljönämnden förenar punkterna 1 a-g med ett löpande vite på 7 500 kronor 
för varje tillfälle Miljökontoret vid uppföljande kontroll konstaterar respektive 
punkt inte har åtgärdats. 
Miljönämnden förenar punkt 2 med ett löpande vite på 7 500 kronor för varje 
tillfälle Miljökontoret vid uppföljande kontroll konstaterar punkten inte har 
åtgärdats. 
Beslutet gäller från det att beslutet vinner laga kraft och 52 kalenderveckor 
framåt. 
Åtgärderna ska vara genomförda senast två veckor efter det att beslutet vunnit 
laga kraft. Efter det datumet kommer uppföljningar att ske. 
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Lagstöd 
Myndighetens rätt att vidta åtgärder 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.2 
Livsmedelslagen (2006:804), 22-23 §. 
Rengöring 
Förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I punkt 1, samt kapitel V punkt 1 
Förordning 852/2004 bilaga II, kapitel II, punkt 2 
Vite 
Lag om viten (1985:206) 2-4§. 

Beslut 
Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Sub City Örebro AB, med 
organisationsnummer 16556978-9190, att på Subway Drottninggatan, 
Drottninggatan 30 i Örebro om att: 
1. Åtgärda rengöringsbrister på följande ytor/delar i lokalerna: 
a] Golv på lagret, i kyl och frys, samt i beredningen 
b] Städredskap 
c] Skärbrädan i beredningen 
d] Handtag på kylar och draglådor 
e] I diskmaskinen 
f] Personalutrymmet på lagret 
g] Personaltoalett och kundtoalett 

 
2. Upprätta skriftlig rutin för rengöring. Rutinen ska minst omfatta var, hur 
och hur ofta rengöring ska utföras samt vem som är ansvarig för att göra rent 
och kontrollera att det har blivit rent. Ni ska också dokumentera resultatet av 
rengöringskontrollen. Rutinen ska vara upprättad och implementerad senast 
två veckor efter ni delgivits beslutet. Rutinen ska kunna uppvisas för 
Miljökontorets personal vid kontroll. 

Miljönämnden förenar punkterna 1 a-g med ett löpande vite på 7 500 kronor 
för varje tillfälle Miljökontoret vid uppföljande kontroll konstaterar respektive 
punkt inte har åtgärdats. 
Miljönämnden förenar punkt 2 med ett löpande vite på 7 500 kronor för varje 
tillfälle Miljökontoret vid uppföljande kontroll konstaterar punkten inte har 
åtgärdats. 
Beslutet gäller från det att beslutet vinner laga kraft och 52 kalenderveckor 
framåt. 
Åtgärderna ska vara genomförda senast två veckor efter det att beslutet vunnit 
laga kraft. Efter det datumet kommer uppföljningar att ske. 

Lagstöd 
Myndighetens rätt att vidta åtgärder 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.2 
Livsmedelslagen (2006:804), 22-23 §. 
Rengöring 
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Förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I punkt 1, samt kapitel V punkt 1 
Förordning 852/2004 bilaga II, kapitel II, punkt 2 
Vite 
Lag om viten (1985:206) 2-4§. 

§ 120 Yttrande - detaljplan för Törsjö 3:167 m.fl. 
Ärendenummer: Mn 104/2022 
Handläggare: Marie Larsson 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om 
yttrande senast den 28 oktober 2022. 

Syftet med detaljplanen är att upprätta ett bostadsområde med småhus (villor, 
radhus, parhus, kedjehus) samt att möjliggöra för enstaka flerfamiljshus. En 
central väg går genom området och bostadshusen är lokaliserade på båda sidor 
om vägen. Förslaget innefattar även en mindre park. Området ska präglas av en 
variation vad gäller exempelvis färgsättning och förskjutningar i fasaden, men 
ska ändå uppfattas som en helhet. Planen syftar även till att säkerställa 
bullervallens utsträckning söder om området samt områdets 
dagvattenhantering. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2022-09-21 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Samrådsinformation 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
PM Dagvatten 
Bullerutredning 
Arkeologiundersökning 
Miljöteknisk inventering 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar enligt yttrande daterat 2022-09-21. 

Yrkande 
Sten Lang (MP) lämnar ett skriftligt avslagsyrkande med motiveringen "Även 
om arronderingen inte är optimal för storskaligt jordbruk, så ligger det väldigt bra till för 
småskalig odling för redan befintliga närliggande bostäder och de som bor i närheten. När 
det gäller buller, så beskrivs många bullerdämpande åtgärder i planen. Även om dessa 
åtgärder minskar bullret väsentligt, så finns det numera mycket kunskap om hur även låga 
bullernivåer (< 50dB), kan vara skadliga om man utsätts för dem ständigt och/eller när 
nattsömnen störs.  
Såsom beskrivs i tjänsteskrivelsen, ser jag också problem med att man, vid exploatering 
frigör olika föroreningar (miljögifter) som troligen finns i angränsade områden i kanten av det 
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planerade området. Dessa utgör en mindre fara om man inte rör jorden mer än i ytskiktet 
(matjorden)." 

Berith Tedsjö-Winkler (L) yrkar bifall på Sten Langs (MP) avslagsyrkande. 

Leif-Åke Persson (SD) yrkar bifall på Sten Langs (MP) avslagsyrkande. 

Michael Larsson (SD) yrkar bifall på Sten Langs (MP) avslagsyrkande. 

Tomas Runnquist (M) lämnar ett tilläggsyrkande gällande "Antalet elbilar ökar för 
varje år. För att möta behovet av laddstationer bör frågan om laddinfrastruktur lyftas i 
samband med detaljplaneläggning.". 

Proposition 
Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns ett tilläggsyrkande från Tomas 
Runnquist (M) gällande"att antalet elbilar ökar för varje år. För att möta behovet av 
laddstationer bör frågan om laddinfrastruktur lyftas i samband med detaljplaneläggning." 

Ordförande ställer sedan Tomas Runnquists (M) tilläggsyrkande under 
proposition och finner att Miljönämnden bifaller tilläggsyrkandet.  

Ordförande finner därefter att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
Miljökontorets förslag med tilläggsyrkande från Tomas Runnquist (M) samt 
Sten Langs (MP) skriftliga avslagsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att Miljönämnden beslutar enligt Miljökontorets förslag 
med tilläggsyrkande från Tomas Runnquist (M). 

Votering 

Votering begärs och verkställs 

Ja-röst innebär bifall till Miljökontorets förslag och nej-röst innebär bifall till 
Sten Langs (MP) avslagsyrkande. 

Ja-röster lämnas av Per Lilja (S), Tomas Runnquist (M), Elisabeth Sundström 
(M), Arne Bergqvist (S), Linda Linder (S), Christer Karlsson (S), Berit Hallén 
(S), Marita Andersson (C) och Karin Pernefalk (M). 

Nej-röster lämnas av Levi Rönnberg (L), Michael Larsson (SD), Berith Tedsjö-
Winkler (L), Sten Lang (MP) och Leif-Åke Persson (SD). 

Avstår att rösta gör Mats Andersson (M). 

Ordförande finner att Miljönämnden med 9 ja-röster och 5 nej-röster beslutar 
enligt Miljökontorets förslag med tilläggsyrkande från Tomas Runnquist (M). 

Beslut 
- Miljönämnden beslutar enligt yttrande daterat 2022-09-21. 

Med tilläggsyrkande från Tomas Runnquist (M): 

"att antalet elbilar ökar för varje år. För att möta behovet av laddstationer bör 
frågan om laddinfrastruktur lyftas i samband med detaljplaneläggning." 
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Reservation 
Sten Lang (MP), Berith Tedsjö-Winkler (L), Levi Rönnberg (L), Leif-Åke 
Persson (SD) och Michael Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

§ 121 Yttrande - Björka Mineral AB:s ansökan om nytt 
tillstånd för fortsatt miljöfarlig verksamhet på fastigheterna 
Björka 1:18, Björka 1:35 och Björbotorp 1:2 m.fl. 
Handläggare: Anton Fernroth Börjel M-2022-4496 

Ärendebeskrivning 
Björka Mineral AB (”Bolaget”) har lämnat in en ansökan om ett nytt tillstånd 
för fortsatt och utökad verksamhet enligt 9 och 11 kap. miljöbalken. Avseende 
underjordsbrytning av dolomitmarmor (urbergskalksten) från dagens max 
tillåtna brytdjup på -270 meter. Med en önskan i aktuell tillståndsansökan om 
ett utökat max brytdjup ner till -370 meter, samt med tillhörande 
vattenverksamhet. Inom fastigheterna Björka 1:18, Björka 1:35 och Björbotorp 
1:2 m.fl. till Nacka Tingsrätt - Mark och miljödomstolen. (Mål nr M 4897–22). 
Miljönämnden i Örebro kommun har i och med detta getts möjlighet att lämna 
ett yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2022-10-05 
Björka Mineral AB:s ansökan med bilagor och miljökonsekvensbeskrivning 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande: 

 
Miljönämnden har inget att erinra som sådant kring en fortsatt drift av täkten 
under förutsättning att: 

1. Det nya tillståndets villkor uppdateras till aktuell praxis för branschen. 
2. Att det så långt det får anses skäligt tillämpas bästa möjliga teknik för att 
begränsa verksamhetens påverkan på miljön. 
3. Ingen åtgärd med syfte att efterbehandla/återställa tidigare täktområden 
(gruvras, gruvhål eller dagbrott) får pågå på berörda fastigheter innan en 
efterbehandlingsplan har upprättats och godkänts av tillsynsmyndigheten.  
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Beslut 
Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande: 

 
Miljönämnden har inget att erinra som sådant kring en fortsatt drift av täkten 
under förutsättning att: 

1. Det nya tillståndets villkor uppdateras till aktuell praxis för branschen. 
2. Att det så långt det får anses skäligt tillämpas bästa möjliga teknik för att 
begränsa verksamhetens påverkan på miljön. 
3. Ingen åtgärd med syfte att efterbehandla/återställa tidigare täktområden 
(gruvras, gruvhål eller dagbrott) får pågå på berörda fastigheter innan en 
efterbehandlingsplan har upprättats och godkänts av tillsynsmyndigheten.  

§ 122 Tillsynsplan enligt alkohollagen 2023 
Ärendenummer: Mn 106/2022 
Handläggare: Kristian Hellström 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen. Enligt 9 
kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) ska kommunen upprätta en tillsynsplan för 
sin tillsyn utifrån lagen och lämna in planen till länsstyrelsen. Kommunen 
ansvarar för tillsyn över både detaljhandel med folköl och efterlevnad av 
bestämmelser som rör servering av alkoholdrycker och preparat som liknar 
alkoholdrycker. 

Tillsynsplanen är en plan för hur kommunen ska ta sig an sitt uppdrag inom 
området 2023. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan enligt alkohollagen 2023 (2022-09-30) 
Tjänsteskrivelse 2022-09-30 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

1. Miljönämnden antar Tillsynsplan enligt alkohollagen 2023. 

2. Tillsynsplanen gäller för år 2023. 

Beslut 
1. Miljönämnden antar Tillsynsplan enligt alkohollagen 2023. 

2. Tillsynsplanen gäller för år 2023. 
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§ 123 Ekonomisk månadsrapport för september månad 
Ärendenummer: Mn 25/2022 
Handläggare: Johanna Elfving 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapport för september månad 2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport 

Förslag till beslut 
Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 

Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 

§ 124 Ordförande och förvaltning informerar  
Handläggare: Per Lilja  Johanna Elfving 

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

- Information gällande beslut om avverkningsförbud i Garphytteklint Örebro 
kommun. 

- Information gällande övrigt anmäld fråga från sammanträdet i september av 
Elisabet Sundström (M) angående tillsyn av nagelsalonger. 

- Information gällande tillsyn på USÖ. 

- Information om planerad bussresa på eftermiddagen efter 
novembersammanträdet, samt att decembersammanträdet kommer hållas på 
Svalan i Brunnsparken. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut 2022-09-27 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 
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§ 125 Ledamotsinitiativ från Berith Tedsjö-Winkler (L) och 
Levi Rönnberg (L) att bevilja prövotid med förlängda 
öppettider för Lawekagruppen 

Ärendebeskrivning 
Liberalerna värnar om den fria företagsamheten och dess näringsidkare och 
strävar efter att i möjligaste mån tillmötesgå deras behov och förfrågningar. En 
grupp inom nöjesbranschen, Lawekagruppen, har tidigare ansökt om utökade 
serveringstider från 02.00 - 03.00 för tre av sina dotterbolag . Ansökningarna 
avser endast helgnätter och föreslås fortgå under en prövotid från ett halvt till 
ett år.  
Liberalerna har tidigare skrivit ett yrkande i ärendet ( Ärendenr: Mn 220425-
0110-WR56, Mn 220425-0110-MV14, Mn 220425-0110-XK32. Miljönämnden 
2022.08.23). I yrkandet bifaller vi Lawekagruppens önskemål i frågan. Detta 
yrkande röstades dock ned av majoriteten i nämnden vilket ledde till att 
Liberalerna reserverade sig för beslutet. Kommunstyrelsens ordförande, 
(socialdemokrat), har på sociala medier gett uttryck för att stödja förlängda 
öppethållandet inom nöjesbranschen och skriver bl a följande: "Vi 
socialdemokrater vill även att vissa nöjesställen ska kunna ha öppet lite senare”, 
(se bifogad skärmdump). 
Detta inlägg, som går "stick i stäv" med det beslut som tidigare tagits av 
majoriteten i Miljönämnden, gör att Liberalerna nu ser en möjlighet till en 
omprövning av ärendet då Socialdemokraterna i inlägget står för samma 
uppfattning som oss. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ 2022-10-18 

Förslag till beslut 
Berith Tedsjö-Winkler (L) och Levi Rönnberg (L) föreslår att: 

• Lawekagruppen under ett (1) år beviljas en prövotid med förlängda 
öppettider för de  
föreslagna verksamheterna: Villa Strömpis, restaurang Frimis samt 
restaurang Pitscher´s. 

• den begärda förlängda öppettiden förläggs från 02.00 - 03.00 helgnätter 
och gäller för  
både inomhus och utomhusverksamhet. 

• det efter en prövotid av ett år med föreslagna förlängda öppettider görs 
en utvärdering  
utifrån polismyndigheten region Bergslagens rapporter och 
bedömningar samt inkomna  
anmälningar om bullerstörningar som kan härröra till de förlängda 
tiderna för  
öppethållande. 

• prövotiden inleds fr o m december månad 2022 och utvärderas efter ett 
(1) år.  



ÖREBRO Protokoll  
 

  20 (22) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar: 

1. Ledamotsinitiativet tas till ordförandeberedning och presidieberedningen för 
vidare handläggning.  

2. Ledamotsinitiativet tas upp för beslut på nästkommande sammanträde i 
november. 
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