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Datum:
Tid:
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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)
Marita Andersson (C)
Helena Viking (V)
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Berith Tedsjö-Winkler (L)
Sten Lang (MP)
Leif Åke Persson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Emilie Toro Hartman (S)
Elisabeth Sundström (M)

Anmäler jäv § 63

Emilie Toro Hartman (S) ersätter
Christer Karlsson (S) § 63
Elisabeth Sundström (M) ersätter Mats
Andersson (M) §§ 58-66

Närvarande ersättare
Alesia Goncharik (S)
Jan Jorsäter (C)
Kent Ekström (KD)
Simon Kvassman (V)
Thomas Eckard (L)
Michael Larsson (SD)
Övriga
Henrik Bengtsson
Johanna Elfving
Kristian Hellström
Åsa Lundberg
Marlene Rynell
Paulina Alklind

Förvaltningschef
Enhetschef Miljöskydd
Enhetschef Livsmedel
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Paragraf 58–66

Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare

Per Lilja (S), ordförande

Karin Pernefalk (M), justerare
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§ 58 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Per Lilja Henrik Bengtsson Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Anmälda övriga frågor:
Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande hur bygglovsremisser
hanteras inom Miljökontoret. Frågan besvaras av Johanna Elfving under
sammanträdet.
Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande ytterligare information
om ansökt bygglov på Vinön som tidigare omnämnts medialt. Johanna Elfving
besvarar frågan under sammanträdet.
Elisabeth Sundström (M) anmäler en övrig fråga om Miljökontoret har
handlingsplaner mot vuxen-mobbing på arbetsplatsen. Henrik Bengtsson
besvarar frågan under sammanträdet.
Elisabeth Sundström (M) anmäler en övrig fråga angående hur många anställda
på Miljökontoret som i nuläget är under omställning. Henrik Bengtsson
besvarar frågan under sammanträdet.
Berit Tedsjö-Winkler (L) anmäler en övrig fråga gällande ärendet om bygglov
på Vinön och hur kommunens regler med förhandsbesked fungerar. Johanna
Elfving besvarar frågan under sammanträdet.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Anmälan tas till protokollet.

§ 59 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 2021-05-01 till 2021-05-31.
Beslutsunderlag

- Lista från ecos
- Lista från Alk-T
- Lista från W3D3
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till miljönämnden:
- Miljönämnden tar anmälan till protokollet.
Beslut

- Miljönämnden tar anmälan till protokollet.

§ 60 Behovsutredning 2022–2024
Ärendenummer: Mn 88/2021
Handläggare: Henrik Bengtsson, Johanna Elfving, Kristian Hellström
Ärendebeskrivning

Miljönämnden ska årligen se över behoven av tillsyn och kontroll inom
nämndens ansvarsområde enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.
Detta görs i nämndens behovsutredning som omfattar en treårsperiod och som
aktualiseras varje år. I behovsutredningen för perioden 2022–2024 redovisas
behov utifrån hela Miljönämndens ansvarsområde i syfte att ge en helhetsbild,
trots att det endast finns lagkrav på att redovisa behoven utifrån miljöbalk och
livsmedelslagstiftning. Behoven av tillsyn och kontroll har prioriterats utifrån
kopplingen till Agenda 2030 samt till programmet för hållbar utveckling.
Beslutsunderlag

Behovsutredning 2022–2024
Bilaga till behovsutredning 2022–2024
Tjänsteskrivelse 2021-04-28
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden godkänner behovsutredning 2022–2024 med tillhörande bilaga.
Yrkande

Tomas Runnquist (M), Sten Lang (MP) och Berit Tedsjö-Winkler (L) yrkar på
tillägg genom eget skriftligt yrkande.
Berit Tedsjö-Winkler (L) yrkar på tillägg genom eget skriftligt yrkande.
Proposition

Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
Miljökontorets förslag, samt Tomas Runnquists (M), Berit Tedsjö-Winklers (L)
och Sten Langs (MP) yrkande om att flytta upp ”lokaler for vård” till högt
prioriterade behov, samt Berit Tedsjö-Winklers (L) yrkande om att tillägga att
mätning av luftföroreningar/ luftkvalitet skrivs med i behovsutredningen som
ett ytterligare fokusområden med samma tidsplan som övriga fokusområden,
samt att vid för höga halter av luftföroreningar åtgärder vidtas för att minska
dessa så att en god och hälsosam luftkvalitet finns vid förskolor och skolor.
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Ordförande ställer först Miljökontorets förslag mot Tomas Runnquists (M),
Berit Tedsjö-Winklers (L) och Sten Langs (MP) yrkande och finner att
Miljönämnden beslutar enligt Miljökontorets förslag.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst innebär bifall till Miljökontorets förslag och Nej-röst innebär bifall
till Tomas Runnquists (M), Sten Langs (MP) och Berit Tedsjö-Winklers (L)
yrkande.
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 Tomas Runnquist (M), Karin Pernefalk (M), Elisabeth
Sundström (M) Berit Tedsjö-Winkler (L), Sten Lang (MP) och Leif-Åke
Persson (SD).
Ordförande Per Lilja (S) finner att Miljönämnden med resultatet 9 Ja-röster
och 6 Nej-röster att Miljönämnden avslår Tomas Runnquists (M), Berit
Tedsjö-Winklers (L) och Sten Langs (MP) yrkande.
Ordförande ställer sedan Berit Tedsjö-Winklers (L) yrkande mot
Miljökontorets förslag och finner att Miljönämnden beslutar enligt
Miljökontorets förslag.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst innebär bifall till Miljökontorets förslag och Nej-röst innebär bifall till
Berit Tedsjö-Winklers (L) yrkande.
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 Tomas Runnquist (M), Karin Pernefalk (M), Elisabeth
Sundström (M) Berit Tedsjö-Winkler (L), Sten Lang (MP) och Leif-Åke
Persson (SD).
Ordförande Per Lilja (S) finner att Miljönämnden med resultatet 9 Ja-röster
och 6 Nej-röster att Miljönämnden avslår Berit Tedsjö-Winklers (L) yrkande.
Beslut

Miljönämnden godkänner behovsutredning 2022–2024 med tillhörande bilaga.
Reservation

Tomas Runnquist (M), Karin Pernefalk (M), Elisabeth Sundström (M), Berit
Tedsjö-Winkler (L), Sten Lang (MP) och Leif-Åke Persson (SD) reserverar sig
mot beslutet.
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§ 61 Beslut om föreläggande vid vite, Df Örebro AB,
Hållstugan 8, Stortorget 11 i Örebro kommun Hållstugan 8
Handläggare: Åsa Lundberg M-2021-2846
Ärendebeskrivning

Df Örebro AB har tidigare förelagds att vidta åtgärder för att begränsa
smittspridning mellan sällskap på Sorella. Miljökontoret har konstaterat att
föreläggandet inte har följts. Därför motiverat att förena ett föreläggande med
ett löpande vite om 20 000 kr för att förmå företaget att följa beslutet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-20
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Df Örebro AB, med
organisationsnummer 16556986-7608, att på Sorella, Stortorget 11 i Örebro
om att:
- Säkerställa att bord och sittplatser i alla delar av Sorella är placerade så att risk
för smittspridning begränsas. Bord och stolar ska möbleras så att det mellan
olika sittande sällskap ska kunna hållas minst en (1) meters avstånd. Avståndet
mellan olika sällskap ska garanteras i alla riktningar, det vill säga även rygg mot
rygg och axel mot axel. Ett sällskap får uppgå till högst fyra personer.
- Säkerställa att personer från olika sällskap hålls åtskilda. Minst en (1) meters
avstånd mellan gäster i olika sittande sällskap ska hållas. Avståndet mellan olika
sällskap ska garanteras i alla riktningar, det vill säga även rygg mot rygg och
axel mot axel. Ett sällskap får uppgå till högst fyra personer.
Beslutet förenas med ett löpande vite om 20 000 kr för varje tillfälle som
Miljökontoret vid tillsyn konstaterar att beslutet inte följs. Miljökontoret
kan ansöka om utdömande av vite för bristande efterlevnad för högst ett
tillsynstillfälle per vecka.
Beslutet gäller omedelbart, även om det överklagas, och upphör att gälla 30
september 2021.
Detta beslut ersätter tidigare beslut med diarienummer M-2021-2470.
Lagstöd
Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 3–4 §§
och 7-8 §§.
HSLF-FS 2020:37 1-3 §§.
Lag om viten (1985:206) 2-4 §§.
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Beslut

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Df Örebro AB, med
organisationsnummer 16556986-7608, att på Sorella, Stortorget 11 i Örebro
om att:
- Säkerställa att bord och sittplatser i alla delar av Sorella är placerade så att risk
för smittspridning begränsas. Bord och stolar ska möbleras så att det mellan
olika sittande sällskap ska kunna hållas minst en (1) meters avstånd. Avståndet
mellan olika sällskap ska garanteras i alla riktningar, det vill säga även rygg mot
rygg och axel mot axel. Ett sällskap får uppgå till högst fyra personer.
- Säkerställa att personer från olika sällskap hålls åtskilda. Minst en (1) meters
avstånd mellan gäster i olika sittande sällskap ska hållas. Avståndet mellan olika
sällskap ska garanteras i alla riktningar, det vill säga även rygg mot rygg och
axel mot axel. Ett sällskap får uppgå till högst fyra personer.
Beslutet förenas med ett löpande vite om 20 000 kr för varje tillfälle som
Miljökontoret vid tillsyn konstaterar att beslutet inte följs. Miljökontoret
kan ansöka om utdömande av vite för bristande efterlevnad för högst ett
tillsynstillfälle per vecka.
Beslutet gäller omedelbart, även om det överklagas, och upphör att gälla 30
september 2021.
Detta beslut ersätter tidigare beslut med diarienummer M-2021-2470.
Lagstöd
Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 3–4 §§
och 7-8 §§.
HSLF-FS 2020:37 1-3 §§.
Lag om viten (1985:206) 2-4 §§.

§ 62 Beslut om föreläggande vid vite, Stortorget I Örebro
AB, Bromsgården 2
Handläggare: Åsa Lundberg M-2021-2847
Ärendebeskrivning

Stortorget I Örebro AB har tidigare förelagds att vidta åtgärder för att begränsa
smittspridning mellan sällskap på Stora Örebro. Miljökontoret har konstaterat
att föreläggandet inte har följts. Därför motiverat att förena ett föreläggande
med ett löpande vite om 20 000 kr för att förmå företaget att följa beslutet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-20
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Stortorget I Örebro AB, med
organisationsnummer 16559076-4204, att på Stora Örebro, Stortorget 4 i
Örebro om att:
- Säkerställa att trängsel inte uppstår vid barservering. Barservering är tillåten
om det kan ske utan att trängsel uppstår i baren och med minst en (1) meters
avstånd till sällskap som sitter ned.
- Säkerställa att personer från olika sällskap hålls åtskilda. Minst en (1) meters
avstånd mellan gäster i olika sittande sällskap ska hållas. Avståndet mellan olika
sällskap ska garanteras i alla riktningar, det vill säga även rygg mot rygg och
axel mot axel. Ett sällskap får uppgå till högst fyra personer.
Beslutet förenas med ett löpande vite om 20 000 kr för varje tillfälle som
Miljökontoret vid tillsyn konstaterar att beslutet inte följs. Miljökontoret kan
ansöka om utdömande av vite för bristande efterlevnad för högst ett
tillsynstillfälle per vecka.
Beslutet gäller omedelbart, även om det överklagas, och upphör att gälla 30
september 2021.
Detta beslut ersätter tidigare beslut med diarienummer M-2021-2464.
Lagstöd
Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 3–4 §§
och 7-8 §§.
HSLF-FS 2020:37 1-3 §§.
Lag om viten (1985:206) 2–4 §§.
Beslut

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Stortorget I Örebro AB, med
organisationsnummer 16559076-4204, att på Stora Örebro, Stortorget 4 i
Örebro om att:
- Säkerställa att trängsel inte uppstår vid barservering. Barservering är tillåten
om det kan ske utan att trängsel uppstår i baren och med minst en (1) meters
avstånd till sällskap som sitter ned.
- Säkerställa att personer från olika sällskap hålls åtskilda. Minst en (1) meters
avstånd mellan gäster i olika sittande sällskap ska hållas. Avståndet mellan olika
sällskap ska garanteras i alla riktningar, det vill säga även rygg mot rygg och
axel mot axel. Ett sällskap får uppgå till högst fyra personer.
Beslutet förenas med ett löpande vite om 20 000 kr för varje tillfälle som
Miljökontoret vid tillsyn konstaterar att beslutet inte följs. Miljökontoret kan
ansöka om utdömande av vite för bristande efterlevnad för högst ett
tillsynstillfälle per vecka.
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Beslutet gäller omedelbart, även om det överklagas, och upphör att gälla 30
september 2021.
Detta beslut ersätter tidigare beslut med diarienummer M-2021-2464.
Lagstöd
Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 3–4 §§
och 7-8 §§.
HSLF-FS 2020:37 1-3 §§.
Lag om viten (1985:206) 2–4 §§.

§ 63 Beslut om förbud och föreläggande vid vite, Yxsta
5:22 Örebro, kommun
Handläggare: Marlene Rünell M-2021-2714
Ärendebeskrivning

Möllero Transport AB lagrar avfall på Yxsta 5:22 utan tillstånd, transport av
avfall har utförts utan tillstånd och tvätt av fordon har skett utan rening.
Eftersom inga åtgärder har vidtagits av verksamhetsutövaren trots
påtryckningar från tillsynsmyndigheten bedömer Miljönämnden att ett beslut
om förbud och föreläggande vid vite behöver fattas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2021
Foton tagna 30 april 2021
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden i Örebro kommun beslutar att förbjuda Möllero Transport AB
med organisationsnummer 559186-6362 i egenskap av verksamhetsutövare på
fastighet Yxsta 5:22 i Örebro kommun, se markering bilaga, att:
1. Tvätta fordon som tillhör bolagets verksamhet på barmark på fastigheten.
2. Utföra yrkesmässiga transporter av avfall utan att tillstånd finns.
3. Lagra bygg-och rivningsavfall som uppkommit i verksamheten på
fastigheten.
4. Utföra servicearbete med arbetsfordon på barmark som kan medföra spill
eller läckage av flytande kemikalier.
Vidare beslutar Miljönämnden att förelägga Möllero Transport AB med
organisationsnummer 559186-6362 i egenskap av verksamhetsutövare på
fastighet Yxsta 5:22 i Örebro kommun, se markering bilaga, att:
5. inkomma med skriftliga uppgifter om namn och kontaktuppgifter till den
transportör som anlitats för borttransport av bygg-och rivningsavfallet.

9 (16)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

6. tillse att samtligt bygg-och rivningsavfall som förvaras på fastigheten,
transporteras av godkänd transportör till godkänd mottagare.
7. inkomma med dokumentation som styrker att bygg-och rivningsavfallet
enligt punkt 6 har lämnats till godkänd mottagare.
8. tillse att flytande kemikalier och farligt avfall som tillhör bolaget förvaras
täckt, på tätt underlag och invallat.
Beslutets punkt 1 förenas med ett vite om 20 000 kronor om överträdelse sker
efter att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutets punkt 2 förenas med ett vite om 20 000 kronor om överträdelse sker
efter att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutets punkt 3 förenas med ett vite om 50 000 kronor om överträdelse sker
räknat från sex veckor från att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutets punkt 4 förenas med ett vite om 20 000 kronor om överträdelse sker
efter att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutets punkt 5 förenas med ett vite om 10 000 kronor om uppgifterna inte
inkommit senast två veckor efter att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutets punkt 6 ska vara utfört senast sex veckor efter att beslutet vunnit laga
kraft.
Beslutets punkt 7 förenas vid ett vite om 100 000 kronor om
dokumentationen inte inkommit senast tio veckor efter att beslutet vunnit laga
kraft.
Beslutets punkt 8 förenas vid ett vite om 10 000 kronor om åtgärden inte är
vidtagen senast två veckor efter att beslutet vunnit laga kraft.
Lagstöd
2 kap. 2 och 3 §, 26 kap. 9, 14 och 21 §§ miljöbalken (1998:808) med
hänvisning till 29 kap. 48 och 49 § Miljöprövningsförordning (2013:251) och 5
kap. 1 § Avfallsförordning (2020:216).
Jäv

Christer Karlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslut

Miljönämnden i Örebro kommun beslutar att förbjuda Möllero Transport AB
med organisationsnummer 559186-6362 i egenskap av verksamhetsutövare på
fastighet Yxsta 5:22 i Örebro kommun, se markering bilaga, att:
1. Tvätta fordon som tillhör bolagets verksamhet på barmark på fastigheten.
2. Utföra yrkesmässiga transporter av avfall utan att tillstånd finns.
3. Lagra bygg-och rivningsavfall som uppkommit i verksamheten på
fastigheten.
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4. Utföra servicearbete med arbetsfordon på barmark som kan medföra spill
eller läckage av flytande kemikalier.
Vidare beslutar Miljönämnden att förelägga Möllero Transport AB med
organisationsnummer 559186-6362 i egenskap av verksamhetsutövare på
fastighet Yxsta 5:22 i Örebro kommun, se markering bilaga, att:
5. inkomma med skriftliga uppgifter om namn och kontaktuppgifter till den
transportör som anlitats för borttransport av bygg-och rivningsavfallet.
6. tillse att samtligt bygg-och rivningsavfall som förvaras på fastigheten,
transporteras av godkänd transportör till godkänd mottagare.
7. inkomma med dokumentation som styrker att bygg-och rivningsavfallet
enligt punkt 6 har lämnats till godkänd mottagare.
8. tillse att flytande kemikalier och farligt avfall som tillhör bolaget förvaras
täckt, på tätt underlag och invallat.
Beslutets punkt 1 förenas med ett vite om 20 000 kronor om överträdelse sker
efter att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutets punkt 2 förenas med ett vite om 20 000 kronor om överträdelse sker
efter att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutets punkt 3 förenas med ett vite om 50 000 kronor om överträdelse sker
räknat från sex veckor från att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutets punkt 4 förenas med ett vite om 20 000 kronor om överträdelse sker
efter att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutets punkt 5 förenas med ett vite om 10 000 kronor om uppgifterna inte
inkommit senast två veckor efter att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutets punkt 6 ska vara utfört senast sex veckor efter att beslutet vunnit laga
kraft.
Beslutets punkt 7 förenas vid ett vite om 100 000 kronor om
dokumentationen inte inkommit senast tio veckor efter att beslutet vunnit laga
kraft.
Beslutets punkt 8 förenas vid ett vite om 10 000 kronor om åtgärden inte är
vidtagen senast två veckor efter att beslutet vunnit laga kraft.
Lagstöd
2 kap. 2 och 3 §, 26 kap. 9, 14 och 21 §§ miljöbalken (1998:808) med
hänvisning till 29 kap. 48 och 49 § Miljöprövningsförordning (2013:251) och 5
kap. 1 § Avfallsförordning (2020:216).
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§ 64 Beslut om föreläggande vid vite, Region Örebro län,
Regionsjukhuset 1
Handläggare: Paulina Alklind M-2021-2933
Ärendebeskrivning

Miljökontoret har uppmärksammat att samma brister som låg till grund för
uppföljande kontroller samt föreläggande under 2018 återkommer. Då samma
brister återkommer är det motiverat att förena ett föreläggande med ett
löpande vite om 5 000 kr för att förmå verksamheten att följa beslutet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-20
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Region Örebro län, med
organisationsnummer 16232100-0164, att på Usö Avdelningskök Avd. 53, LHus, Södra Grev Rosengatan 18 i Örebro:
- Kontrollera temperaturen vid upphettning varje dag, vid lunch och middag,
samt dokumentera vilken produkt som har kontrollerats och vilken
temperaturmätningen visar.
Beslutet gäller från det att beslutet vunnit laga kraft och 16 kalenderveckor
framåt.
Beslutet förenas med ett löpande vite om 5 000 kr för varje tillfälle som
Miljökontoret vid tillsyn konstaterar att beslutet inte följs. Miljökontoret kan
ansöka om utdömande av vite för bristande efterlevnad för högst ett
tillsynstillfälle per månad.
Lagstöd
Förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1.
Förordning (EG) 852/2004, artikel 5, punkt 1 och 2 a – g.
Livsmedelslagen (2006:804) 22-23§§.
Lag om viten (1985:206) 2-3§§.
Beslut

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Region Örebro län, med
organisationsnummer 16232100-0164, att på Usö Avdelningskök Avd. 53, LHus, Södra Grev Rosengatan 18 i Örebro:
- Kontrollera temperaturen vid upphettning varje dag, vid lunch och middag,
samt dokumentera vilken produkt som har kontrollerats och vilken
temperaturmätningen visar.
Beslutet gäller från det att beslutet vunnit laga kraft och 16 kalenderveckor
framåt.

12 (16)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Beslutet förenas med ett löpande vite om 5 000 kr för varje tillfälle som
Miljökontoret vid tillsyn konstaterar att beslutet inte följs. Miljökontoret kan
ansöka om utdömande av vite för bristande efterlevnad för högst ett
tillsynstillfälle per månad.
Lagstöd
Förordning (EU) nr 2017/625, artikel 138.1.
Förordning (EG) 852/2004, artikel 5, punkt 1 och 2 a – g.
Livsmedelslagen (2006:804) 22-23§§.
Lag om viten (1985:206) 2-3§§.

§ 65 Remiss – ett förbättrat genomförande av MKBdirektivet
Ärendenummer: Mn 86/2021
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Miljönämnden har fått en remiss från miljödepartementet ”Ett förbättrat
genomförande av MKB-direktivet”. Remissen innehåller ett antal förändringar
i lagstiftningen som kommer att påverka Miljönämndens verksamhet. Förslaget
innebär att Miljönämnden ska bedöma om en verksamhet kan innebära en
betydande miljöpåverkan i samband med att en ansökan om miljöfarlig
verksamhet inkommer till Miljönämnden. Besluten i dessa ärenden uppmanas
man publicera på t ex kommunens webbplats för att alla ska kunna ta del av
beslutet. Vissa ideella föreningar har dock mandat att överklaga.
Förslaget innebär även att det införs anmälningsplikt på täktverksamheter som
tar ut jord, berg eller torv.
Beslutsunderlag

Promemoria – Miljödepartementet – Ett förbättrat genomförande av MKBdirektivet, M2021/00596, Mars 2021
Tjänsteskrivelse 2021-05-28
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden antar Miljökontorets yttrande med synpunkter enligt
tjänsteskrivelse daterad 2021-05-28.
Beslut

Miljönämnden antar Miljökontorets yttrande med synpunkter enligt
tjänsteskrivelse daterad 2021-05-28.
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§ 66 Ordförande och förvaltning informerar
Handläggare: Per Lilja Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om
följande punkter:
Per Lilja (S) informerar nämnden om att en extra-nämnd kommer hållas den
23 juni Kl. 13:00-15:00. Både extranämnden samt kommande sammanträde i
augusti kommer med största sannolikhet att genomföras digitalt.
Johanna Elfving informerar nämnden om påbörjad bortforsling av påträffad
black mass.
Johanna Elfving informerar nämnden om tidigare ärenden gällande
täkttillstånd.
Henrik Bengtsson informerar nämnden om ett tidigare ärende gällande
Videobiljarden i Örebro.
Johanna Elfving besvarar en övrig fråga från föregående sammanträde gällande
hur bygglovsprocessen ser ut på Miljökontoret.
Johanna Elfving besvarar en övrig fråga från föregående sammanträde gällande
vattenkvalitén i Lången/Lillån.
Johanna Elfving besvarar en övrig fråga från föregående sammanträde gällande
möjligheten att kunna cykla till Atleverket på ett säkert sätt.
Henrik Bengtsson besvarar en övrig fråga från föregående sammanträde
gällande varför man inte får komma in med cykel på återvinningscentralen i
Glanshammar.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.
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