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Mn 66/2021

Miljönämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2021-04-13
09:00–12:00
Via Teams/Citypassagen, Berget

Närvarande ledamöter
Per Lilja (S)
Brittis Sundström (KD)
Gunilla Neogard (S)
Arne Bergqvist (S)
Linda Linder (S)
Christer Karlsson (S)
Berit Hallén (S)
Marita Andersson (C)
Helena Viking (V)
Mats Andersson (M)
Karin Pernefalk (M)
Berith Tedsjö-Winkler (L)
Sten Lang (MP)
Leif Åke Persson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Sundström (M)
Thomas Eckard (L)

Elisabeth Sundström (M) ersätter
Tomas Runnquist (M) §§ 31-45
Thomas Eckard (L) ersätter Karin
Pernefalk (M) §32

Närvarande ersättare
Emilie Toro Hartman (S)
Jan Jorsäter (C)
Kent Ekström (KD)
Michael Larsson (SD)
Övriga
Henrik Bengtsson
Johanna Elfving
Kristian Hellström
Markus Behr
Maria Gren
Ulrica Ronnquist
Marlene Rynell
Emma Persson
Åsa Lundberg

Förvaltningschef
Enhetschef Miljöskydd
Enhetschef Livsmedel
Enhetschef Hälsoskyddsenheten
Planerare
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Leif Andersson
Johanna Bengtsson
Sara Bokén

Alkoholinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Paragraf 31–45

Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare

Per Lilja (S), ordförande

Helena Viking (V), justerare
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§ 31 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Per Lilja Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

Anmälda övriga frågor:
Elisabeth Sundström (M) anmäler en övrig fråga om en nyligen publicerad
artikel i NA gällande trängseltillsyn utförd av polisen och vart rapporten
skickas, Miljökontoret eller Länsstyrelsen. Kristian Hellström besvarar frågan
under sammanträdet.
Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande information om ärendet
som rör påträffat batteriavfall i kommunen. Johanna Elfving besvarar frågan
under sammanträdet.
Helena Viking (V) anmäler en övrig fråga gällande vart förtroendevalda som
blivit utsatta för hot kan vända sig inom Örebro kommun. Henrik Bengtsson
besvarar frågan och informerar att förtroendevalda som blivit utsatta för hot
kan vända sig till säkerhetschef Mats Brantsberg på Örebro kommun.
Förslag till beslut

Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Anmälan tas till protokollet.

§ 32 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 30/2021
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 2021-03-01 till 2021-03-31.
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.
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§ 33 Remissvar – strategi för brottsförebyggande arbete
Ärendenummer: Mn 36/2021
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Miljönämnden har fått remissen ”Brottsförebyggande och trygghetsskapande
strategi för Örebro kommun” skickad till sig av Kommunstyrelsens utskott för
socialt förebyggande arbete. De vill få svar på remissen senast den 30 april
2021. Miljönämnden ställer sig positiv till strategin, men har förslag på
förbättringar bland annat vad gäller strategins vision och mål. Miljönämnden
ser dessutom gärna att nämndens arbete på något sätt synliggörs i strategin, då
det i nuläget inte alls finns med.
Beslutsunderlag

Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro kommun
remissversion, 2021-01-15, Ks 61/2021
Remissmissiv, 2021-01-13, Ks 61/2021
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
Miljönämnden lämnar följande remissvar:
Miljönämndens synpunkter
Miljönämnden ställer sig positiv till att Säkerhetsenheten tar fram en strategi
för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.
Synpunkterna nedan fokuserar på sådant som kan förbättras i strategin.
I remissversionen står det bland att visionen för kommunen är att kommunen
ska ha en nollvision gällande brott. Detta bör omformuleras. Visionen bör vara
att det inte begås några brott. Antingen har kommunen en nollvision eller så
har kommunen inte det. Det blir otydligt om visionen är att kommunen ska ha
en nollvision. Tidigare har kommunen haft som hållning att kommunen ska ha
en enda vision. Om detta fortfarande är kommunens hållning bör det
förtydligas i strategin att visionen i strategin gäller för kommunens
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
Målen för det brottförebyggande och trygghetsskapande arbetet kan förbättras.
Att arbetet ständigt ska utvecklas bör inte vara målet för arbetet. Att
ständigt utveckla arbetet bör vara ett medel för att nå målen för arbetet. Det
vore därför bättre att formulera mål som bland annat är tidsatta (förslagsvis att
målen ska uppnås senast 2026, det sista året som strategin ska gälla), mätbara
och beskriver vad meningen med arbetet är. Om visionen skulle omformuleras
till ”Örebro kommun är en trygg kommun där ingen utsätts för brott eller
begår brottsliga handlingar” kan ett passande mål vara att den upplevda
tryggheten i kommunen ska nå en viss nivå, eller att brotten ska minska till en
viss nivå eller med en viss andel senast år 2026. Dessa mål kan då sättas utifrån
vad som verkar rimligt utifrån hur den upplevda tryggheten och brottsnivåerna
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har varit de senaste åren. Är syftet med strategin inte att sätta specifika mål
utan att istället endast beskriva hur det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet ska bedrivas, då är det inte mål utan en
metodbeskrivning som behövs.
Miljönämndens arbete saknas i strategin. Ändå samarbetar förvaltningen
löpande med Polisen i olika insatser och nämnden fattar beslut för att stävja
brottslighet. Miljönämnden ser gärna att det i strategin synliggörs att
kommunen (genom Miljönämnden) deltar i Polisens riktade insatser mot olika
verksamheter.
I det socialpreventiva arbetet nämns skolans roll, men inte förskolans roll.
Förskolan fyller en viktig funktion genom att arbeta aktivt med det svenska
språket hos barn som inte har svenska som modersmål. Förskolan kan också
genom uppsökande verksamhet nå fler barn. Forskning visar att åldern är en
avgörande faktor för svårighetsgraden att lära sig ett nytt språk[1].
I strategiförslaget nämns att det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande
arbetet har fokus på platser utpekade för brottslighet och grupper som drabbas
mest av brott och upplever störst otrygghet. Det framgår sedan att kvinnor och
äldre invånare är grupper där otryggheten ökar. Det står dock ingenting om
vilka grupperna är som drabbas mest av brott. Nämnden misstänker att äldre
tonåringar och unga vuxna är en grupp som är mest drabbad av brott. Om så
är fallet bör detta framgå i strategin.
I det trygghetsskapande arbetet bör alla diskrimineringsgrunder finnas med, för
att skapa trygghet för alla invånare. Det bör tydliggöras vad förkortningen EST
står för. I strategin finns två olika förklaringar till förkortningen. Exemplen på
nuvarande samverkan bör skrivas på liknande sätt oavsett om de sker på lokal,
regional eller nationell nivå. Vidare bör ordet ”medborgare” bytas ut till
”invånare” när det är kommuninvånare som åsyftas. Båda begreppen
”trygghetsskapande” och ”trygghetsfrämjande” används i strategin. Det vore
bra att ha med ett resonemang kring skillnaderna i orden och varför båda
begreppen används, alternativt endast använda ett av begreppen. Slutligen bör
grammatik, styckesindelningar och stavning av ord korrigeras innan strategin
antas.
Yrkande

Mats Andersson (M) lämnar ett skriftligt yrkande på återremittering av ärendet.
Elisabeth Sundström (M) yrkar bifall på Mats Anderssons (M) skriftliga
yrkande om återremittering.
Proposition

Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Miljökontorets förslag samt Mats Anderssons (M) skriftliga yrkande om
återremittering.
Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att Miljönämnden
beslutar enligt Miljökontorets förslag.
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Votering
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst innebär bifall till Miljökontorets förslag och Nej-röst innebär bifall till
Mats Anderssons (M) skriftliga yrkande om återremittering.
Ja-röster lämnas av Per Lilja (S), Brittis Sundström (KD), Gunilla Neogard (S),
Arne Bergqvist (S), Linda Linder (S), Christer Karlsson (S), Berit Hallén (S),
Marita Andersson (C), Helena Viking (V), Sten Lang (MP), Berith TedsjöWinkler (L) och Leif-Åke Persson (SD).
Nej-röster lämnas av Karin Pernefalk (M), Mats Andersson (M) och Elisabeth
Sundström (M).
Ordförande Per Lilja (S) finner att Miljönämnden med resultatet 12 Ja-röster
och 3 Nej-röster och finner att Miljönämnden avslår Mats Anderssons (M)
skriftliga yrkande om återremittering av ärendet.
Beslut

Miljönämnden lämnar följande remissvar:
Miljönämndens synpunkter
Miljönämnden ställer sig positiv till att Säkerhetsenheten tar fram en strategi
för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.
Synpunkterna nedan fokuserar på sådant som kan förbättras i strategin.
I remissversionen står det bland att visionen för kommunen är att kommunen
ska ha en nollvision gällande brott. Detta bör omformuleras. Visionen bör vara
att det inte begås några brott. Antingen har kommunen en nollvision eller så
har kommunen inte det. Det blir otydligt om visionen är att kommunen ska ha
en nollvision. Tidigare har kommunen haft som hållning att kommunen ska ha
en enda vision. Om detta fortfarande är kommunens hållning bör det
förtydligas i strategin att visionen i strategin gäller för kommunens
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
Målen för det brottförebyggande och trygghetsskapande arbetet kan förbättras.
Att arbetet ständigt ska utvecklas bör inte vara målet för arbetet. Att
ständigt utveckla arbetet bör vara ett medel för att nå målen för arbetet. Det
vore därför bättre att formulera mål som bland annat är tidsatta (förslagsvis att
målen ska uppnås senast 2026, det sista året som strategin ska gälla), mätbara
och beskriver vad meningen med arbetet är. Om visionen skulle omformuleras
till ”Örebro kommun är en trygg kommun där ingen utsätts för brott eller
begår brottsliga handlingar” kan ett passande mål vara att den upplevda
tryggheten i kommunen ska nå en viss nivå, eller att brotten ska minska till en
viss nivå eller med en viss andel senast år 2026. Dessa mål kan då sättas utifrån
vad som verkar rimligt utifrån hur den upplevda tryggheten och brottsnivåerna
har varit de senaste åren. Är syftet med strategin inte att sätta specifika mål
utan att istället endast beskriva hur det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet ska bedrivas, då är det inte mål utan en
metodbeskrivning som behövs.
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Miljönämndens arbete saknas i strategin. Ändå samarbetar förvaltningen
löpande med Polisen i olika insatser och nämnden fattar beslut för att stävja
brottslighet. Miljönämnden ser gärna att det i strategin synliggörs att
kommunen (genom Miljönämnden) deltar i Polisens riktade insatser mot olika
verksamheter.
I det socialpreventiva arbetet nämns skolans roll, men inte förskolans roll.
Förskolan fyller en viktig funktion genom att arbeta aktivt med det svenska
språket hos barn som inte har svenska som modersmål. Förskolan kan också
genom uppsökande verksamhet nå fler barn. Forskning visar att åldern är en
avgörande faktor för svårighetsgraden att lära sig ett nytt språk[1].
I strategiförslaget nämns att det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande
arbetet har fokus på platser utpekade för brottslighet och grupper som drabbas
mest av brott och upplever störst otrygghet. Det framgår sedan att kvinnor och
äldre invånare är grupper där otryggheten ökar. Det står dock ingenting om
vilka grupperna är som drabbas mest av brott. Nämnden misstänker att äldre
tonåringar och unga vuxna är en grupp som är mest drabbad av brott. Om så
är fallet bör detta framgå i strategin.
I det trygghetsskapande arbetet bör alla diskrimineringsgrunder finnas med, för
att skapa trygghet för alla invånare. Det bör tydliggöras vad förkortningen EST
står för. I strategin finns två olika förklaringar till förkortningen. Exemplen på
nuvarande samverkan bör skrivas på liknande sätt oavsett om de sker på lokal,
regional eller nationell nivå. Vidare bör ordet ”medborgare” bytas ut till
”invånare” när det är kommuninvånare som åsyftas. Båda begreppen
”trygghetsskapande” och ”trygghetsfrämjande” används i strategin. Det vore
bra att ha med ett resonemang kring skillnaderna i orden och varför båda
begreppen används, alternativt endast använda ett av begreppen. Slutligen bör
grammatik, styckesindelningar och stavning av ord korrigeras innan strategin
antas.
Reservation

Mats Andersson (M), Karin Pernefalk(M) och Elisabeth Sundström (M)
reserverar sig mot beslutet.

§ 34 Yttrade för fortsatt täkttillstånd, Skölvbrottet
Borghamnsten AB, Skölv 1:10
Handläggare: Ulrica Ronquist Dnr M-2020-601
Ärendebeskrivning

Skölvbrottet är en marmortäkt. Täkten har varit verksam i över ett sekel och
området är klassat som riksintresse för materialförsörjning enligt Miljöbalken 3
kap. 7 §. Täktens senaste tillstånd upprättades 2001 och gick ut årsskiftet
2020/2021. Enligt inkomna miljörapporter så har ingen verksamhet bedrivits
på platsen på minst 10 år. Bolaget yrkar på att täkttillstånd ska medges i första
hand för en 25-årsperiod och i andra hand 20-årsperiod. De yrkar även att
tillstånd ska ges för brytning av 200 000 ton. Täkten planeras bedrivas på
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liknande sätt som föregående tillstånd. Marmorn bryts med hjälp av sågklinga
och vajer. Sprängning sker endast för att ta bort leptidgångar och frigöra
ytterligare marmor, ca 1 gång per år. Brytningen kommer ej pågå året runt utan
sker periodvis under året. Längsmed norra brottets gräns ligger en
bostadstomt. Den närmaste byggnaden ligger mindre än 10 meter från
brottkanten. Bostadshuset på tomten befinner sig under 20 m från brottkanten.
Boende i huset har någon gång under brottets verksamhetsuppehåll lagt en
brygga i brottet.
Beslutsunderlag

Tillståndsansökan Skölv huvudbilaga
Brytningsplan
Komplettering till ansökan om tillstånd till fortsatt marmortäkt inom
fastigheten Skölv 1:19 i Örebro kommun
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden avstyrker Borghamnstens AB:s ansökan om förlängt tillstånd i
Skölvbrottet, Skölv 1:10. Om tillstånd ändå medges föreslås följande:
1. Ett kontrollprogram för verksamheten utvecklas enligt gällande lagstiftning
och i samråd med tillsynsmyndighet senast tre månader efter tillståndet vunnit
lagakraft
2. Bullerreducerande åtgärd mot närmaste bostadshus ska vidtas så att inte
Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller överskrids
Yrkande

Arne Bergqvist (S) yrkar bifall på Miljökontorets förslag.
Beslut

Miljönämnden avstyrker Borghamnstens AB:s ansökan om förlängt tillstånd i
Skölvbrottet, Skölv 1:10. Om tillstånd ändå medges föreslås följande:
1. Ett kontrollprogram för verksamheten utvecklas enligt gällande lagstiftning
och i samråd med tillsynsmyndighet senast tre månader efter tillståndet vunnit
lagakraft.
2. Bullerreducerande åtgärd mot närmaste bostadshus ska vidtas så att inte
Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller överskrids.
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§ 35 Yttrande för fortsatt täkttillstånd, Älterudbrottet
Borghamnsten AB, Ekeberg 1:1
Handläggare: Ulrica Ronquist Dnr M- 2020-600
Ärendebeskrivning

Älterudbrottet är en marmortäkt. Täkten har varit verksam i över ett sekel och
området klassat som riksintresse för materialförsörjning, enligt Miljöbalken 3
kap. 7 §. Täktens senaste tillstånd upprättades 2002 och går ut årsskiftet
2021/2022. Enligt inkomna miljörapporter så har ingen verksamhet bedrivits
på platsen på minst 10 år. Bolaget yrkar på att täkttillstånd ska medges i första
hand för en 25-årsperiod och i andra hand 20-årsperiod. De yrkar även att
tillstånd ska ges för brytning av 30 000 ton. Täkten planeras bedrivas på
liknande sätt som föregående tillstånd. Marmorn bryts med hjälp av sågklinga
och vajer. Sprängning sker endast för att ta bort leptidgångar och frigöra
ytterligare marmor, ca vart femte år. Brytningen kommer ej pågå året runt utan
sker periodvis under året. Längsmed norra brottets gräns ligger en
bostadstomt. Den närmaste bostadshuset ligger ca 40 m från täkten, det finns
även ett bostadshus på ca 60 m avstånd.
Beslutsunderlag

Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täkt av block- och kalksten inom
fastigheten Ekeberg 1:1 (Älterud) i Örebro kommun
Brytningsplan
Komplettering till ansökan om tillstånd till fortsatt marmortäkt (Älterud) inom
fastigheten Ekeberg 1:1 i Örebro kommun
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden avstyrker Borghamnstens AB:s ansökan om förlängt tillstånd i
Älterudbrottet, Ekeberg 1:1. Om tillstånd ändå medges föreslås följande:
1. Bullerreducerande åtgärd mot närmaste bostadshus ska vidtas så att inte
Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller överskrids
2. Ett kontrollprogram för verksamheten utvecklas enligt gällande lagstiftning
och i samråd med tillsynsmyndighet senast tre månader efter tillståndet vunnit
lagakraft
Beslut

Miljönämnden avstyrker Borghamnstens AB:s ansökan om förlängt tillstånd i
Älterudbrottet, Ekeberg 1:1. Om tillstånd ändå medges föreslås följande:
1. Bullerreducerande åtgärd mot närmaste bostadshus ska vidtas så att inte
Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller överskrids
2. Ett kontrollprogram för verksamheten utvecklas enligt gällande lagstiftning
och i samråd med tillsynsmyndighet senast tre månader efter tillståndet vunnit
lagakraft
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§ 36 Föreläggande förenat vid vite och löpande vite,
Sindibad Livsmedel AB, Smedjan 1 i Örebro kommun
Handläggare: Marlene Rünell Dnr M-2021-2014
Ärendebeskrivning

Miljökontoret har vid tre tillsynsbesök på fastigheten i februari och mars 2021
konstaterat att Sindibad Livsmedel ABs (nedan benämnt bolaget)
avfallshantering inte sköts på ett miljö-och hälsomässigt godtagbart sätt med
nedskräpning och risk för olägenhet som följd. Eftersom bolaget inte vidtagit
tillräckliga åtgärder trots tidigare beslut och påtryckningar behöver ett
föreläggande förenat vid vite och löpande vite fattas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-29
Foton tagna på fastigheten den 22 februari, 4 mars och 25 mars 2021
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förelägga Sindibad Livsmedel AB, org.nr 5591744452, i egenskap av verksamhetsutövare på Smedjan 1, Osmundgatan 3 i
Örebro kommun att:
1. tillse att allt avfall som uppkommer i verksamheten fortsättningsvis förvaras
på ett sätt som inte medför nedskräpning av fastigheten och/eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön.
2. tillse att verksamhetsavfall som består av uttjänt livsmedel förvaras i täta
förslutna kärl.
Miljönämnden beslutar vidare att förelägga Sindibad Livsmedel AB, org.nr
559174-4452, i egenskap av verksamhetsutövare på Smedjan 1, Osmundgatan 3
i Örebro kommun att inkomma med följande:
3. transportdokument, kvitton eller motsvarande för juni och juli 2021, som
styrker att verksamhetsavfall som består av uttjänt livsmedel lämnats till
godkänd mottagare.
4. transportdokument, kvitton eller motsvarande för augusti och september
2021, som styrker att verksamhetsavfall som består av uttjänt livsmedel lämnats
till godkänd mottagare.
5. transportdokument, kvitton eller motsvarande för juni och juli 2021, som
styrker att förpackningsavfall lämnats till godkänd mottagare.
6. transportdokument, kvitton eller motsvarande för augusti och september
2021 som styrker att förpackningsavfall lämnats till godkänd mottagare.
Beslutets punkt 1 förenas med löpande vite om 25 000 kr för varje gång
Miljönämnden vid tillsyn kan konstatera att beslutet inte följts, räknat från att
beslutet vunnit laga kraft.

10 (28)

ÖREBRO

Protokoll

Beslutets punkt 2 förenas vid ett vite om 20 000 kr för varje gång
Miljönämnden vid tillsyn kan konstatera att beslutet inte följts, räknat från att
beslutet vunnit laga kraft.
Beslutets punkt 3 förenas med ett vite om 20 000 kr om dokumentationen inte
inkommit senast 15 augusti 2021.
Beslutets punkt 4 förenas med ett vite om 20 000 kr om dokumentationen inte
inkommit senast 15 oktober 2021.
Beslutets punkt 5 förenas med ett vite om 20 000 kr om dokumentationen inte
inkommit senast 15 augusti 2021.
Beslutets punkt 6 förenas med ett vite om 20 000 kr om dokumentationen inte
inkommit senast 15 oktober 2021.
Beslutet gäller från att det vunnit laga kraft till den 1 juli 2022.
Lagstöd
2 kap. 2 och 3 §, 15 kap. 11 och 26 §, 26 kap 9, 14, 21 § miljöbalken (1998:808),
3 kap. 2 och 5 § Avfallsförordning (2020:614), 34 § Förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 4 § Lag (1985:206) om viten.
Beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga Sindibad Livsmedel AB, org.nr 5591744452, i egenskap av verksamhetsutövare på Smedjan 1, Osmundgatan 3 i
Örebro kommun att:
1. tillse att allt avfall som uppkommer i verksamheten fortsättningsvis förvaras
på ett sätt som inte medför nedskräpning av fastigheten och/eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön.
2. tillse att verksamhetsavfall som består av uttjänt livsmedel förvaras i täta
förslutna kärl.
Miljönämnden beslutar vidare att förelägga Sindibad Livsmedel AB, org.nr
559174-4452, i egenskap av verksamhetsutövare på Smedjan 1, Osmundgatan 3
i Örebro kommun att inkomma med följande:
3. transportdokument, kvitton eller motsvarande för juni och juli 2021, som
styrker att verksamhetsavfall som består av uttjänt livsmedel lämnats till
godkänd mottagare.
4. transportdokument, kvitton eller motsvarande för augusti och september
2021, som styrker att verksamhetsavfall som består av uttjänt livsmedel lämnats
till godkänd mottagare.
5. transportdokument, kvitton eller motsvarande för juni och juli 2021, som
styrker att förpackningsavfall lämnats till godkänd mottagare.
6. transportdokument, kvitton eller motsvarande för augusti och september
2021 som styrker att förpackningsavfall lämnats till godkänd mottagare.
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Beslutets punkt 1 förenas med löpande vite om 25 000 kr för varje gång
Miljönämnden vid tillsyn kan konstatera att beslutet inte följts, räknat från att
beslutet vunnit laga kraft.
Beslutets punkt 2 förenas vid ett vite om 20 000 kr för varje gång
Miljönämnden vid tillsyn kan konstatera att beslutet inte följts, räknat från att
beslutet vunnit laga kraft.
Beslutets punkt 3 förenas med ett vite om 20 000 kr om dokumentationen inte
inkommit senast 15 augusti 2021.
Beslutets punkt 4 förenas med ett vite om 20 000 kr om dokumentationen inte
inkommit senast 15 oktober 2021.
Beslutets punkt 5 förenas med ett vite om 20 000 kr om dokumentationen inte
inkommit senast 15 augusti 2021.
Beslutets punkt 6 förenas med ett vite om 20 000 kr om dokumentationen inte
inkommit senast 15 oktober 2021.
Beslutet gäller från att det vunnit laga kraft till den 1 juli 2022.
Lagstöd
2 kap. 2 och 3 §, 15 kap. 11 och 26 §, 26 kap 9, 14, 21 § miljöbalken (1998:808),
3 kap. 2 och 5 § Avfallsförordning (2020:614), 34 § Förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 4 § Lag (1985:206) om viten.

§ 37 Information om MIFO utredning inom Örebro
kommuns vattenskyddsområde
Handläggare: Emma Persson
Ärendebeskrivning

I Örebro kommuns Vattenplan, som beslutades av kommunfullmäktige i
september 2019, finns ett mål riktat mot Miljönämnden som ska utföras innan
2021. Målet innebär att utföra MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade
Områden) fas 1 och vid behov -fas 2 inom primär och sekundär zon i
kommunens vattenskyddsområde. Denna rapport presenterar alla, idag kända,
miljöfarliga verksamheter som bedrivs eller bedrivits inom Bista-Jägarbackens
vattenskyddsområde. Inventeringen har riskklassat 11 nya verksamheter.
Arbetet har genomförts av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Ulrica
Ronquist och Emma Persson under 2019–2021.
Beslutsunderlag

MIFO inventering inom Örebro kommuns vattenskyddsområde BistaJägarbacken.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.
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Beslut

Informationen tas till protokollet.

§ 38 Beslut om föreläggande vid vite, Layali Beirut, Athena
5, Mellringevägen 100 i Örebro kommun
Handläggare: Åsa Lundberg Dnr M-2021-1545
Ärendebeskrivning

Den 6 mars 2021 genomförde Miljökontoret en kontroll av verksamheten för
att kontrollera efterlevnaden av Lagen (2020:526) om tillfälliga skyddsåtgärder
på serveringsställen. Vid kontrollen uppmärksammades följande brister i
verksamheten:
Vid besöket satt flera sällskap för tätt. Man hade dukat långbord med cirka 12
personer vid varje bord. Enligt uppgift från personal brukade det vara möblerat
enligt gällande regler
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-29
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Layali Beirut AB, med
organisationsnummer 16559179-7187, att på Layali Beirut, Mellringevägen 100
i Örebro om att:
•

vidta åtgärder för att förhindra trängsel mellan gäster. För att trängsel
ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att sällskap
kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap. Ett sällskap får
uppgå till höst 4 personer.

Beslutet gäller omedelbart, även om det överklagas.
Beslutet förenas med ett löpande vite om 15 000 kr vid varje tillfälle som
Miljökontoret vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte efterlevs.
Beslutet kommer upphöra att gälla efter den 31 maj 2021.
Lagstöd
Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
3-4 §§, 7-8§§
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2020:37
1-2 §§ HSLF-FS 2020:70, 3 § HSLF-FS 2020:91
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Beslut

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Layali Beirut AB, med
organisationsnummer 16559179-7187, att på Layali Beirut, Mellringevägen 100
i Örebro om att:
•

vidta åtgärder för att förhindra trängsel mellan gäster. För att trängsel
ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att sällskap
kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap. Ett sällskap får
uppgå till höst 4 personer.

Beslutet gäller omedelbart, även om det överklagas.
Beslutet förenas med ett löpande vite om 15 000 kr vid varje tillfälle som
Miljökontoret vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte efterlevs.
Beslutet kommer upphöra att gälla efter den 31 maj 2021.
Lagstöd
Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
3-4 §§, 7-8§§
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2020:37
1-2 §§ HSLF-FS 2020:70, 3 § HSLF-FS 2020:91

§ 39 Tillsyn av Creperiet i Örebro AB och tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Creperiet Krämaren
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2020-00109
Ärendebeskrivning

Creperiet i Örebro AB (559093-8386) har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Creperiet Krämaren, Drottninggatan 29 i Örebro,
restaurangnummer 1880 1950 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 att företaget drivs i
likvidationspliktigt skick.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Företagets senaste bokslut
Utdrag från SYNA
Remissvar från Polisen
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden återkallar företagets serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 §
alkohollagen då företaget inte har följt bestämmelsen om ekonomisk
lämplighet i 8 kap. 12 § samma lag.
Beslut

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

§ 40 Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
till avloppsanläggning, adress
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Handläggare: Johanna Bengtsson Dnr M-xxxxxxxxxx
Ärendebeskrivning

Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning, övergödning
och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet kan även
förorena er egen eller er grannes dricksvattenbrunn. Avloppsvattnet måste
därför renas vilket speglas i vår nationella lagstiftning (miljöbalken). Med
målsättning att samtliga enskilda avlopp ska uppfylla gällande krav genomför
Miljökontoret områdesvis inventeringar i kommunen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-29
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, xxxxxxxxxxx, pers.nr
xxxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den
30 april 2022 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till
den bristfälliga avloppsanläggningen som betjänar adress xxxxxxxxxxxx på
fastigheten xxxxxxxxxxxxx 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, xxxxxxxxxxx, pers.nr
xxxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den
30 april 2022 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till
den bristfälliga avloppsanläggningen som betjänar adress xxxxxxxxxxxx på
fastigheten xxxxxxxxxxxxx i Örebro kommun.
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Lagstöd

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

§ 41 Beslut om varning, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i
Örebro kommun xxxxxxxxxxxxx
Handläggare: Sara Bokén Dnr M-xxxxxxxxxxxx
Ärendebeskrivning

Ett företag som bedriver försäljning av tobaksvaror har en skyldighet enligt lag
att vara väl förtrogen med de regler som gäller enligt lagen om tobak och
liknande produkter och anslutande föreskrifter. Att i en näringsverksamhet
tillhandahålla konsumenter tobaksvaror och örtprodukter för rökning med
felaktig hälsovarning och som inte är rapporterade är en överträdelse mot lagen
om tobak och liknande produkter. Hälsovarningar finns på tobaksprodukter
för att informera konsumenterna om de risker som är förknippade med att
använda produkten. I samband medrapportering av produkter ska även
uppgifter om ingredienser, utsläpp och toxikologiska uppgifter anges. En
kommun får återkalla ett försäljningstillstånd om det med tillståndshavarens
vetskap har förekommit brottslig verksamhet på försäljningsstället, i anslutning
till detta, eller annars inom den tillståndspliktiga verksamheten utan att
tillståndshavaren har ingripit. Ett tillstånd kan också återkallas om
tillståndshavaren har tilldelats varning utan att det som ledde till varningen har
rättats till. En kommun får istället för återkallelse meddela tillståndshavaren en
varning, om varning kan anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd.
Miljönämnden anser att verksamhetsutövaren har brustit på flera punkter och
att den samlade bedömningen av bristerna är allvarliga och motiverar en
varning. Med hänsyn till att verksamheten omedelbart vidtagit rättelser
bedömer Miljönämnden att en varning är en tillräcklig ingripande åtgärd.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad den 2021-03-30
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att meddela en varning till xxxxxxxxxxxxxxxxxx med
firma, org.nr. xxxxxxxxxxxxxxxxx, i butiken
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088), 5 kap, 1-4 §§ och7 kap.
10 § och 11 §.
Beslut

Miljönämnden beslutar att meddela en varning till xxxxxxxxxxxxxxxxxx med
firma, org.nr. xxxxxxxxxxxxxxxxx, i butiken
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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Lagstöd
Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088), 5 kap, 1-4 §§ och7 kap.
10 § och 11 §.

§ 42 Beslut om föreläggande vid vite, Vivalla Frukt Och
Grönt, Rörströmsälven 23
Handläggare: Sara Bokén Dnr M-2021-1791
Ärendebeskrivning

I den offentliga kontrollen har Miljökontoret konstaterat att verksamheten haft
brister som utgör avvikelser från livsmedelslagstiftningen. Verksamheten har
fått tillfälle att genomföra åtgärder på egen hand, men vissa av bristerna
kvarstår och återkommer. Då verksamheten inte efterlever
livsmedelslagstiftningens krav ska en tillsynsmyndighet vidta de åtgärder som
krävs och är motiverade för att bristen ska avhjälpas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-30
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Ali Baba Atroshi Gross AB, med
organisationsnummer 16556565-3341, att på Vivalla Frukt Och Grönt,
Poesigatan 20A i Örebro:
1. Säkerställa att djupfrysta livsmedel förvaras vid minst -18°C. Djupfrysta
livsmedel som inte förvaras enligt anvisningarna ovan får inte tillhandahålls
konsumenter.
2. Säkerställa att verksamheten har tillgång till en termometer som kan mäta
temperaturer i kylda och frysta livsmedel.
3. Genomföra temperaturkontroller vid förvaring och mottagning av kylda och
frysta livsmedel.
4. Säkerställa att personal som mäter temperaturer i kylda och frysta livsmedel
har kunskap om temperaturkriterier.
5. Rengöra köttsåg mellan varje användning och köttkvarn minst en gång/dag
så att det blir synligt rena och fria från intorkade köttrester.
6. Säkerställa att alla färdigförpackade livsmedel som företaget släpper ut på
marknaden är märkta enligt gällande lagstiftning. Det innebär att om ett
färdigförpackat livsmedel ska få säljas i butiken ska livsmedlet märkas med
följande:
a) Livsmedlets beteckning.
b) Ingrediensförteckning
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c) Ingredienser eller processhjälpmedel förtecknade i bilaga II eller som härrör
från ett ämne eller en produkt som förtecknas i bilaga II som orsakar allergi
eller intolerans och som används vid tillverkningen eller beredningen av ett
livsmedel och finns kvar i den färdiga varan, om än i annan form.
d) Mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser.
e) Livsmedlets nettokvantitet.
f) Datum för minsta hållbarhet eller sista förbrukningsdag.
g) Särskilda villkor för förvaring och/eller användning.
h) Namn på eller firmanamn för och adress till det livsmedelsföretag som avses
i artikel 8.1.
i) Uppgift om ursprungsland eller härkomstplats där så krävs enligt artikel 26.
j) Bruksanvisning, om det utan en sådan skulle vara svårt att använda
livsmedlet på rätt sätt.
k) För drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol, den faktiska
alkoholhalten uttryckt i volym.
l) En näringsdeklaration.
Djupfrysta livsmedel ska även vara märka med följande:
1) Uttrycket djupfryst ska anges i anslutning till livsmedlets beteckning.
2) Förutom uppgift om bäst före-dag, ska anvisningar finnas om hur länge det
djupfrysta livsmedlet kan förvaras hos mottagaren och om lagringstemperatur
och vilken typ av lagringsutrustning som krävs.
3) Uppgift som gör det möjligt att identifiera varupartiet ska anges på samtliga
djupfrysta livsmedel.
4) Texten "bör inte frysas efter upptining" eller motsvarande ska anges på
förpackningen.
Märkningen enligt ovan ska vara utformad på svenska.
7. Säkerställa att följande uppgifter finns i anslutning till nötkött som säljs
oförpackat över disk:
•
•
•
•
•
•

Referensnummer
Land där djuret är fött
Land där djuret är uppfött
Land där djuret har slaktats
Land där djuret har styckats
Om djuret är fött, uppfött och slaktat i samma land kan man

använda benämningen Ursprung: ”Landets namn”.
Uppgifterna ska anges på anslag/skyltar eller liknande på svenska och det ska
vara uppenbart vilka uppgifter som hör till vilket kött.

18 (28)

ÖREBRO

Protokoll

Föreläggandets punkt 1 förenas med löpande vite om 30 000 kr för varje gång
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följts, räknat från
att beslutet vunnit laga kraft.
Föreläggandets punkt 2 förenas med löpande vite om 2 000 kr för varje gång
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följts, räknat från
att beslutet vunnit laga kraft.
Föreläggandets punkt 3 förenas med löpande vite om 60 000 kr för varje gång
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följts, räknat från
att beslutet vunnit laga kraft.
Föreläggandets punkt 4 förenas med löpande vite om 5 000 kr för varje gång
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följts, räknat från
att beslutet vunnit laga kraft.
Föreläggandets punkt 5 förenas med löpande vite om 10 000 kr för varje gång
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följts, räknat från
att beslutet vunnit laga kraft.
Föreläggandets punkt 6 förenas med löpande vite om 30 000 kr för varje gång
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följts, räknat från
att beslutet vunnit laga kraft.
Föreläggandets punkt 7 förenas med löpande vite om 30 000 kr för varje gång
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följts, räknat från
att beslutet vunnit laga kraft.
Åtgärderna ska vara genomförda när beslutet har vunnit laga kraft. Därefter
kommer uppföljande kontroller att ske. Förläggandet upphör att gälla 6
månader efter att det vunnit laga kraft.

Lagstöd
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1.
Livsmedelslagen (2006:804) 22§, 23§
Lag om viten (1985:206) 2-3§§.
Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:12) 5§, 7§
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 852/2004 artikel 5, punkt 1
och 2 a och b och bilaga II, kapitel I, punkt 1 och bilaga II, kapitel II, punkt 1f
och kapitel V, punkt 1a och bilaga II, kapitel XII punkt 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG 178/2002, artikel 17, punkt 1.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG)1760/2000 artikel 13 och
artikel 12 punkt 2
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1825/2000 artikel 5c.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1169/2011 artikel 26, artikel
7, punkt 2 och artikel 9.
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Beslut

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Ali Baba Atroshi Gross AB, med
organisationsnummer 16556565-3341, att på Vivalla Frukt Och Grönt,
Poesigatan 20A i Örebro:
1. Säkerställa att djupfrysta livsmedel förvaras vid minst -18°C. Djupfrysta
livsmedel som inte förvaras enligt anvisningarna ovan får inte tillhandahålls
konsumenter.
2. Säkerställa att verksamheten har tillgång till en termometer som kan mäta
temperaturer i kylda och frysta livsmedel.
3. Genomföra temperaturkontroller vid förvaring och mottagning av kylda och
frysta livsmedel.
4. Säkerställa att personal som mäter temperaturer i kylda och frysta livsmedel
har kunskap om temperaturkriterier.
5. Rengöra köttsåg mellan varje användning och köttkvarn minst en gång/dag
så att det blir synligt rena och fria från intorkade köttrester.
6. Säkerställa att alla färdigförpackade livsmedel som företaget släpper ut på
marknaden är märkta enligt gällande lagstiftning. Det innebär att om ett
färdigförpackat livsmedel ska få säljas i butiken ska livsmedlet märkas med
följande:
a) Livsmedlets beteckning.
b) Ingrediensförteckning
c) Ingredienser eller processhjälpmedel förtecknade i bilaga II eller som härrör
från ett ämne eller en produkt som förtecknas i bilaga II som orsakar allergi
eller intolerans och som används vid tillverkningen eller beredningen av ett
livsmedel och finns kvar i den färdiga varan, om än i annan form.
d) Mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser.
e) Livsmedlets nettokvantitet.
f) Datum för minsta hållbarhet eller sista förbrukningsdag.
g) Särskilda villkor för förvaring och/eller användning.
h) Namn på eller firmanamn för och adress till det livsmedelsföretag som avses
i artikel 8.1.
i) Uppgift om ursprungsland eller härkomstplats där så krävs enligt artikel 26.
j) Bruksanvisning, om det utan en sådan skulle vara svårt att använda
livsmedlet på rätt sätt.
k) För drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol, den faktiska
alkoholhalten uttryckt i volym.
l) En näringsdeklaration.
Djupfrysta livsmedel ska även vara märka med följande:
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1) Uttrycket djupfryst ska anges i anslutning till livsmedlets beteckning.
2) Förutom uppgift om bäst före-dag, ska anvisningar finnas om hur länge det
djupfrysta livsmedlet kan förvaras hos mottagaren och om lagringstemperatur
och vilken typ av lagringsutrustning som krävs.
3) Uppgift som gör det möjligt att identifiera varupartiet ska anges på samtliga
djupfrysta livsmedel.
4) Texten "bör inte frysas efter upptining" eller motsvarande ska anges på
förpackningen.
Märkningen enligt ovan ska vara utformad på svenska.
7. Säkerställa att följande uppgifter finns i anslutning till nötkött som säljs
oförpackat över disk:
•
•
•
•
•
•

Referensnummer
Land där djuret är fött
Land där djuret är uppfött
Land där djuret har slaktats
Land där djuret har styckats
Om djuret är fött, uppfött och slaktat i samma land kan man

använda benämningen Ursprung: ”Landets namn”.
Uppgifterna ska anges på anslag/skyltar eller liknande på svenska och det ska
vara uppenbart vilka uppgifter som hör till vilket kött.
Föreläggandets punkt 1 förenas med löpande vite om 30 000 kr för varje gång
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följts, räknat från
att beslutet vunnit laga kraft.
Föreläggandets punkt 2 förenas med löpande vite om 2 000 kr för varje gång
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följts, räknat från
att beslutet vunnit laga kraft.
Föreläggandets punkt 3 förenas med löpande vite om 60 000 kr för varje gång
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följts, räknat från
att beslutet vunnit laga kraft.
Föreläggandets punkt 4 förenas med löpande vite om 5 000 kr för varje gång
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följts, räknat från
att beslutet vunnit laga kraft.
Föreläggandets punkt 5 förenas med löpande vite om 10 000 kr för varje gång
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följts, räknat från
att beslutet vunnit laga kraft.
Föreläggandets punkt 6 förenas med löpande vite om 30 000 kr för varje gång
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följts, räknat från
att beslutet vunnit laga kraft.
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Föreläggandets punkt 7 förenas med löpande vite om 30 000 kr för varje gång
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följts, räknat från
att beslutet vunnit laga kraft.
Åtgärderna ska vara genomförda när beslutet har vunnit laga kraft. Därefter
kommer uppföljande kontroller att ske. Förläggandet upphör att gälla 6
månader efter att det vunnit laga kraft.

Lagstöd
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1.
Livsmedelslagen (2006:804) 22§, 23§
Lag om viten (1985:206) 2-3§§.
Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:12) 5§, 7§
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 852/2004 artikel 5, punkt 1
och 2 a och b och bilaga II, kapitel I, punkt 1 och bilaga II, kapitel II, punkt 1f
och kapitel V, punkt 1a och bilaga II, kapitel XII punkt 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG 178/2002, artikel 17, punkt 1.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG)1760/2000 artikel 13 och
artikel 12 punkt 2
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1825/2000 artikel 5c.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1169/2011 artikel 26, artikel
7, punkt 2 och artikel 9.

§ 43 Beslut om föreläggande vid vite, Vivalla Frukt Och
Grönt, Rörströmsälven 23, Poesigatan 20A i Örebro
kommun
Handläggare: Sara Bokén Dnr M-2021-1790
Ärendebeskrivning

Miljökontoret har vid upprepade tillfällen uppmärksammat att verksamheten
inte genomför provtagning av mikrobiologiska kriterier i malet kött (vid
kontroller 2019 och 2020). Provtagningen ska genomföras under ett intervall
på 12 månader. En nedsättning av provtagningsfrekvensen har accepterats av
Miljökontoret enligt Livsmedelverkets bedömning av provtagningsfrekvens på
mindre anläggningar. Under 2019 och 2020 har Miljökontoret genomfört
provtagning av malet kött i verksamheten som en del i ett provtagningsprojekt,
detta har visat icke tillfredsställande resultat. Verksamhetsutövaren har deltagit
vid provtagning och Miljökontoret har informerat och visat om hur
provtagningen bör genomföras. Vid uppföljande kontroll den 9 mars 2021
hade ingen provtagning av malet kött genförts i verksamheten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad den 31 mars 2021
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Ali Baba Atroshi Gross AB, med
organisationsnummer 16556565-3341, Poesigatan 20A i Örebro:
Genomföra provtagning av malet kött enligt nedan:
•

Salmonella:

Fem provenheter vid varje provtagningstillfälle, 2 provtillfällen/år för
införd/importerad köttråvara om utgående volym kött är < 10 ton/år
eller: Fem provenheter vid varje provtagningstillfälle, 4 provtillfällen/år för
införd/importerad köttråvara om utgående volym kött är 10 – 99 ton/år.
•

E.coli:

Fem provenheter vid varje provtagningstillfälle, 2 provtillfällen/år om
utgående volym kött är < 10 ton/år
eller: Fem provenheter vid varje provtagningstillfälle, 4 provtillfällen/år om
utgående volym kött är 10 – 99 ton/år.
•

Aeroba bakterier, hållbarhetstid över 24 timmar:

Fem provenheter vid varje provtagningstillfälle, 2 provtillfällen/år om
utgående volym kött är < 10 ton/år
eller: Fem provenheter vid varje provtagningstillfälle, 4 provtillfällen/år om
utgående volym kött är 10 – 99 ton/år.
Vid otillfredsställande resultat ska åtgärder vidtas och ytterligare prover tas
(utöver provtagningsfrekvensen ovan).
Föreläggandets förenas med vite om 20 000 kr.
Åtgärderna ska genomföras under 12 kalendermånader efter att beslutet vunnit
laga kraft därefter kommer uppföljande kontroll 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 §
Vite
Lag om viten (1985:206) 2-4§.
23§ Livsmedelslagen (2006:804).
Mikrobiologiska kriterier
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2073/2005, artikel 4.1
samt bilaga 1.
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Allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 178/2002.
Beslut

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Ali Baba Atroshi Gross AB, med
organisationsnummer 16556565-3341, Poesigatan 20A i Örebro:
Genomföra provtagning av malet kött enligt nedan:
•

Salmonella:

Fem provenheter vid varje provtagningstillfälle, 2 provtillfällen/år för
införd/importerad köttråvara om utgående volym kött är < 10 ton/år
eller: Fem provenheter vid varje provtagningstillfälle, 4 provtillfällen/år för
införd/importerad köttråvara om utgående volym kött är 10 – 99 ton/år.
•

E.coli:

Fem provenheter vid varje provtagningstillfälle, 2 provtillfällen/år om
utgående volym kött är < 10 ton/år
eller: Fem provenheter vid varje provtagningstillfälle, 4 provtillfällen/år om
utgående volym kött är 10 – 99 ton/år.
•

Aeroba bakterier, hållbarhetstid över 24 timmar:

Fem provenheter vid varje provtagningstillfälle, 2 provtillfällen/år om
utgående volym kött är < 10 ton/år
eller: Fem provenheter vid varje provtagningstillfälle, 4 provtillfällen/år om
utgående volym kött är 10 – 99 ton/år.
Vid otillfredsställande resultat ska åtgärder vidtas och ytterligare prover tas
(utöver provtagningsfrekvensen ovan).
Föreläggandets förenas med vite om 20 000 kr.
Åtgärderna ska genomföras under 12 kalendermånader efter att beslutet vunnit
laga kraft därefter kommer uppföljande kontroll 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 §
Vite
Lag om viten (1985:206) 2-4§.
23§ Livsmedelslagen (2006:804).
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Mikrobiologiska kriterier
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2073/2005, artikel 4.1
samt bilaga 1.
Allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 178/2002.

§ 44 Ledamotsinitiativ från Elisabeth Sundström (M) om att
restauranggäster får vara kvar på restaurangen efter att
serveringstillståndet av alkoholhaltiga drycker gått ut
Ärendenummer: Mn 44/2021
Ärendebeskrivning

Idag tvingas restaurangerna tömma lokalen på middagsgäster när
serveringstiden för alkohol tar slut. Det är som alla nog vet förbjudet att
servera alkohol på restauranger efter klockan 20:00. Därefter har
restaurangerna i Örebro kommun tvingats att tömma lokalerna på gäster. Detta
missgynnar såväl företagaren som besökaren.
Örebromoderaterna föreslår istället att middagsgästerna ska få sitta kvar från
20:00 till 20:30 och dricka upp alkoholhaltig dryck i lugn och ro. Därefter utan
att passera utgången få sitta kvar men endast då beställa och dricka folköl eller
alkoholfritt till dess att serveringstiden är slut.
Att som nu kasta ut gästerna är kontraproduktivt och ökar sannolikt eventuell
smittspridning. Precis som med Mikrocatering vill vi lösa problem på ett
smidigt sätt så att förutsättningarna för såväl en lönsam näring som en god bit
mat och lite glädje i livet underlättas.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ 2021-02-09
Skriftligt tilläggsyrkande 2021-04-13
Yrkande

Elisabeth Sundström (M) yrkar följande: Miljönämnden beslutar att
restauranggäster får vara kvar på restaurangen efter att serveringstillståndet
av alkoholhaltiga drycker gått ut.
Skriftligt tilläggsyrkande från Elisabeth Sundström (M): Miljönämnden bifaller
nämnda ledamotsinitiativ med tillägget så att om förutsättningarna förändras är
beslut redan taget och ska aktiveras.
Per Lilja (S) yrkar att Ledamotsinitiativet med tilläggsyrkande avslås.
Proposition

Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Elisabet Sundströms (M) ledamotsinitiativ med tilläggsyrkande samt sitt eget
yrkande om avslag på Elisabet Sundströms (M) ledamotsinitiativ med
tilläggsyrkande.
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Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att Miljönämnden
beslutar enligt Per Liljas (S) förslag om avslag på Elisabet Sundströms (M)
ledamotsinitiativ med tilläggsyrkande.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst innebär bifall till Per Liljas (S) förslag om avslag och Nej-röst innebär
bifall till Elisabeth Sundströms (M) förslag om bifall.
Ja-röster lämnas av Per Lilja (S), Brittis Sundström (KD), Gunilla Neogard (S),
Arne Bergqvist (S), Linda Linder (S), Christer Karlsson (S), Berit Hallén (S),
Marita Andersson (C) och Helena Viking (V).
Nej-röster lämnas av Elisabeth Sundström (M), Karin Pernefalk (M), Mats
Andersson (M) och Sten Lang (MP).
Avstår att rösta gör Berith Tedsjö-Winkler (L) och Leif-Åke Persson (SD).
Ordförande Per Lilja (S) finner att Miljönämnden med resultatet 9 Ja-röster
och 4 Nej-röster att Miljönämnden avslår ledamotsinitiativet med
tilläggsyrkande.
Beslut

Miljönämnden beslutar:
Elisabeth Sundströms (M) ledamotsinitiativ med skriftligt tilläggsyrkande
avslås.
Reservation

Elisabeth Sundström (M), Mats Andersson (M), Karin Pernefalk (M) och Sten
Lang (MP) reserverar sig mot beslutet.

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

Miljönämnden får information om följande punkter:
- Johanna Elfving informerar nämnden om det fortsatta arbetet med påträffat
batteriavfall i kommunen.
- Henrik Bengtsson informerar nämnden om en detaljplan som ska behandlas
på maj-sammanträdet (detaljplan Olaus Petri 3:180 mfl).
- Henrik Bengtsson informerar nämnden om en inträffad
personuppgiftsincident.
- Henrik Bengtsson informerar nämnden om ett tidigare ärende som nämnden
beslutat i gällande Videobiljarden i Örebro och deras överklagan av beslutet.
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Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.
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