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§ 109 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 30/2020
Ärendebeskrivning

Miljönämnden har delegerat ett antal beslut till förvaltningen enligt
delegationsordningen. De beslut som tas på delegation ska återrapportera till
nämnden på nästkommande sammanträde. Delegationsbesluten redovisas för
perioden 2020-09-01 till 2020-09-30.
Beslutsunderlag

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

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

Miljönämnden tar anmälan till protokollet.

§ 110 Tillsyn av DINÉ Örebro AB och tillstånd att servera
alkoholdrycker vid restaurang DINÉ
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2020-00062
Ärendebeskrivning

DINÉ Örebro AB (559062-0034) har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid restaurang DINÉ, Våghustorget 1 i Örebro,
restaurangnummer 1880 2220 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 bolagets aktiekapital är förbrukat
och inte återställt inom rätt tid. Bolaget drivs därmed i likvidationspliktigt
skick.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Tjänsteskrivelse 2020-09-28
Tjänsteanteckning 2020-08-21
Bokslut 2018
Kreditupplysning SYNA
KBR 2020-06-30
KBR 2020-09-16
Erinran 2018
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Erinran 2019
Varning 2020
Resultatrapport 2020-09-24
Balansrapport 2020-09-24
Förslag till beslut

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

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

§ 111 Tillsyn av J M Restaurang AB och tillstånd att servera
alkoholdrycker vid restaurang Amici
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2020-00106
Ärendebeskrivning

J & M Restaurang AB (556976-7469) har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid restaurang Amici, Köpmangatan 11 i Örebro,
restaurangnummer 1880 2090 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 brister i bolagets, systerbolaget och
personlig ekonomisk lämplighet.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Tjänsteskrivelse 2020-09-21
Utdrag från SYNA
Remissvar från Skatteverket
Remissvar från Kronofogdemyndigheten
Svar från xxxx
Tidigare erinran
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.
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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.

§ 112 Information gällande livsmedelssantionsavgift för
xxxxxxxxxxxxxxx i Örebro Kommun
Handläggare: Elin Norberg M-xxxxxxxxx
Ärendebeskrivning

Miljönämnden får information gällande förslaget om livsmedelssanktionsavgift
för xxxxxxxxxxxxxxxxx i Örebro Kommun.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Mejl daterat 2020-09-30
Tidigare domar i liknande ärenden
Tjänsteskrivelse 2020-10-01
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.

§ 113 Förslag om förbud mot detaljhandel med
elektroniska cigaretter och påfyllnings-behållare på
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Örebro
kommun
Handläggare: Sara Bokén M-xxxxxxxxxxx
Ärendebeskrivning

Miljökontoret uppmärksammade att xxxxxxxxx med firma, xxxxxxxxxxxx
saluförde elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i butiken
xxxxxxxxxxx och tobak den 31 maj 2018. Verksamheten informerades av
Miljökontoret om att försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare var anmälningspliktig verksamhet. Verksamheten
upphörde då med försäljning av elektroniska cigaretter.
Vid tillsynsbesök i annat ärende den 27 augusti 2020 uppmärksammade
Miljökontoret på nytt att verksamheten bedrev försäljning av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Verksamheten har informerat Miljökontoret
om att man inte har för avsikt att anmäla försäljning av elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-28
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden förbjuder xxxxxxxxxx med firma, xxxxxxxxxx att från och med
dagen då detta beslut vunnit laga kraft att i butiken xxxxxxxxxxx på
xxxxxxxxxxxx i Örebro:
•

Bedriva detaljhandel med elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.

Förbudet förenas med ett löpande vite om 5 000 kr vid varje tillfälle som
Miljökontoret eller annan myndighetsperson uppmärksammar att beslutet inte
följs, räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet upphör att gälla när verksamheten anmält försäljning av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare.
Lagstöd

5 kap. 15 § och 7 kap. 9 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
2-3§§ Lag (1985:206) om viten
Beslut

Miljönämnden förbjuder xxxxxxxxxx med firma, xxxxxxxxxx att från och med
dagen då detta beslut vunnit laga kraft att i butiken xxxxxxxxxxx på
xxxxxxxxxxxx i Örebro:
•

Bedriva detaljhandel med elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.

Förbudet förenas med ett löpande vite om 5 000 kr vid varje tillfälle som
Miljökontoret eller annan myndighetsperson uppmärksammar att beslutet inte
följs, räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet upphör att gälla när verksamheten anmält försäljning av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare.
Lagstöd

5 kap. 15 § och 7 kap. 9 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
2-3§§ Lag (1985:206) om viten
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§ 114 Förbud mot detaljhandel med tobak och
marknadsföring av tobak,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Örebro
kommun
Handläggare: Sara Bokén M-xxxxxxxxx
Ärendebeskrivning

xxxxxxxxxxxx med firma, xxxxxxxxxxxxxx ansökte om tillstånd för försäljning
av tobak i butiken xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx i Örebro den 2 april
2020. Den 9 juni 2020 avslog Miljönämnden ansökan om tillstånd för
försäljning av tobak bland annat för att verksamheten bedrivit försäljning av
tobak vid Miljökontorets besök den 11 maj 2020 innan tillstånd meddelats.
Den 2 september 2020 besökte Miljökontoret verksamheten och påträffade
tobak i butiken.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-25
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden förbjuder xxxxxxxxxxxxxx med firma, xxxxxxxxxxxx, att från
och med dagen då detta beslut vunnit laga kraft att i butiken
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Örebro:
1. Bedriva detaljhandel med tobak.
2. Marknadsföra tobaksvaror*.
*Marknadsföring som består i att tillhandahålla tobaksvaror för försäljning eller
kommersiella meddelanden om tobaksvaror inne på försäljningsstället.
Punkt 1 förenas med ett löpande vite om 15 000 kr vid varje tillfälle som
Miljökontoret eller annan myndighetsperson uppmärksammar att beslutet inte
följs, räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft.
Punkt 2 förenas med ett löpande vite om 5 000 kr vid varje tillfälle som
Miljökontoret eller annan myndighetsperson uppmärksammar att beslutet inte
följs, räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet upphör att gälla när försäljning av tobak är tillåten i butiken.
Lagstöd

5 kap. 1 § och 7 kap. 9 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
2–3 §§ Lag (1985:206) om viten
Beslut

Miljönämnden förbjuder xxxxxxxxxxxxxx med firma, xxxxxxxxxxxx, att från
och med dagen då detta beslut vunnit laga kraft att i butiken
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Örebro:
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1. Bedriva detaljhandel med tobak.
2. Marknadsföra tobaksvaror*.
*Marknadsföring som består i att tillhandahålla tobaksvaror för försäljning eller
kommersiella meddelanden om tobaksvaror inne på försäljningsstället.
Punkt 1 förenas med ett löpande vite om 15 000 kr vid varje tillfälle som
Miljökontoret eller annan myndighetsperson uppmärksammar att beslutet inte
följs, räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft.
Punkt 2 förenas med ett löpande vite om 5 000 kr vid varje tillfälle som
Miljökontoret eller annan myndighetsperson uppmärksammar att beslutet inte
följs, räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet upphör att gälla när försäljning av tobak är tillåten i butiken.
Lagstöd

5 kap. 1 § och 7 kap. 9 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
2–3 §§ Lag (1985:206) om viten

§ 115 Förbud mot detaljhandel och marknadsföring med
tobak, Matöppet, Grantoppen 5, Granrisvägen 23 i Örebro
kommun
Handläggare: Sara Bokén M-2020-4469
Ärendebeskrivning

Aladeeb Livs AB, 16559162-4035 ansökte om tillstånd för försäljning av tobak
i butiken Matöppet den 31 oktober 2019. Den 20 mars 2020 avslog
Miljönämnden ansökan om tillstånd för försäljning av tobak bland annat för att
verksamheten bedrivit otillåten partihandel med tobak. Den 22 juni 2020
besökte Miljökontoret verksamheten och påträffade tobak i butiken.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-24
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden förbjuder Aladeeb Livs AB, 16559162-4035 att från och med
dagen då detta beslut vunnit laga kraft att i butiken Matöppet, Granrisvägen 23
i Örebro:
1. Bedriva detaljhandel med tobak.
2. Marknadsföra tobaksvaror*.
*Marknadsföring som består i att tillhandahålla tobaksvaror för försäljning eller
kommersiella meddelanden om tobaksvaror inne på försäljningsstället.
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Punkt 1 förenas med ett löpande vite om 15 000 kr vid varje tillfälle som
Miljökontoret eller annan myndighetsperson uppmärksammar att beslutet inte
följs, räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft.
Punkt 2 förenas med ett löpande vite om 5 000 kr vid varje tillfälle som
Miljökontoret eller annan myndighetsperson uppmärksammar att beslutet inte
följs, räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet upphör att gälla när försäljning av tobak är tillåten i butiken.
Lagstöd

5 kap. 1 § och 7 kap. 9 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
2–3 §§ Lag (1985:206) om viten
Beslut

Miljönämnden förbjuder Aladeeb Livs AB, 16559162-4035 att från och med
dagen då detta beslut vunnit laga kraft att i butiken Matöppet, Granrisvägen 23
i Örebro:
1. Bedriva detaljhandel med tobak.
2. Marknadsföra tobaksvaror*.
*Marknadsföring som består i att tillhandahålla tobaksvaror för försäljning eller
kommersiella meddelanden om tobaksvaror inne på försäljningsstället.
Punkt 1 förenas med ett löpande vite om 15 000 kr vid varje tillfälle som
Miljökontoret eller annan myndighetsperson uppmärksammar att beslutet inte
följs, räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft.
Punkt 2 förenas med ett löpande vite om 5 000 kr vid varje tillfälle som
Miljökontoret eller annan myndighetsperson uppmärksammar att beslutet inte
följs, räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet upphör att gälla när försäljning av tobak är tillåten i butiken.
Lagstöd

5 kap. 1 § och 7 kap. 9 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
2–3 §§ Lag (1985:206) om viten

§ 116 Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut
avloppsvatten till avloppsanläggningen på xxxxxxx i
Örebro kommun
Handläggare: Johanna Bengtsson M-xxxxxxxx
Ärendebeskrivning

Vid en kartläggning av enskilda avlopp år 2014 konstaterades brister i
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxxx. Nuvarande
avloppsanläggning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen (se vidare
under rubriken ”Skäl för beslut”). Anläggningen måste därför åtgärdas för att
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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 till avloppsanläggningen
på xxxxxxxxxxx.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-28
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxx, pers.nr.
xxxxxxxxxxxxx, samt, vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxxxxxx, pers.nr.
xxxxxxxxxxxxx, båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den
15 oktober 2021 släppa ut ofullständigt renat 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.
Beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxx, pers.nr.
xxxxxxxxxxxxx, samt, vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxxxxxx, pers.nr.
xxxxxxxxxxxxx, båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den
15 oktober 2021 släppa ut ofullständigt renat 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.

§ 117 Detaljplan för fastigheten Almby 12:43 m.fl.
Ärendenummer: Mn 149/2020
Handläggare: Kayumba van den Brink
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende för yttrande.
Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 21 oktober 2020
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av Ormesta
verksamhetsområde till en ny stadsdel med ca 550 bostäder. Inom planområdet
möjliggörs även ytor för handel samt annan service, kontor och vård. Vidare är
syftet att möjliggöra för uppförande av en F-6 skola för ca 360 elever.
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Beslutsunderlag

Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsinformation
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Delegationsbeslut undersökning av betydande miljöpåverkan
Bullerutredning
Dagvattenutredning
Översiktlig miljöteknisk markundersökning
Fördjupad markundersökning
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden har följande synpunkter till detaljplan:
•
•

•
•

Planändring bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Bullerutredningen som gjorts visar att ljudnivåer mot fasader mot
Hjälmarvägen uppgår till 60-65 dBA ekvivalent och de det är därför
viktigt att berörda lägenhets planlösning anpassas så att de får en
ljuddämpad sida. Rätt dimensionering av fönster, dörrar, yttervägg och
ventilationsdon är viktig för att riktvärdena för inomhus buller ska
uppfyllas.
Då det påvisats risk för markradon inom området ska bostäder och
skolan byggas radonsäkert.
Då undersökningar visar att delar av området är förorenat ska kontakt
ska tas med Miljökontoret innan markarbeten påbörjas.

Beslut

Miljönämnden har följande synpunkter till detaljplan:
•
•

•
•

Planändring bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Bullerutredningen som gjorts visar att ljudnivåer mot fasader mot
Hjälmarvägen uppgår till 60-65 dBA ekvivalent och de det är därför
viktigt att berörda lägenhets planlösning anpassas så att de får en
ljuddämpad sida. Rätt dimensionering av fönster, dörrar, yttervägg och
ventilationsdon är viktig för att riktvärdena för inomhus buller ska
uppfyllas.
Då det påvisats risk för markradon inom området ska bostäder och
skolan byggas radonsäkert.
Då undersökningar visar att delar av området är förorenat ska kontakt
ska tas med Miljökontoret innan markarbeten påbörjas.
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§ 118 Detaljplan för fastigheten Nässlan 19 m.fl
Ärendenummer: Mn 117/2020
Handläggare: Lisa Svahn
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende för yttrande.
Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 8 oktober 2020.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus i fyra
våningar med 28 lägenheter samt garage i källarplan.
Planområdet omfattar ca 1 000 m² och ligger längs med Markgatan, i de västra
delarna av Örebros stadskärna. Det ligger ca 60 meter söder om Västra
Nobelgatan, ca 230 meter från Örebro centralstation (ca 210 meter till
tågbanan).
Beslutsunderlag

Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsinformation
Utredning av betydande miljöpåverkan
Delegationsbeslut utredning av betydande miljöpåverkan
Dagvattenutredning
Bullerutredning
Översiktlig miljöteknisk markundersökning
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden har följande synpunkter till detaljplanen:
•
•

•

•
•

Planändring bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Bullerutredningen visar att för den första våningen mot Markgatan
beräknas den maximala ljudnivån till 72 dBA mot fasad. Bostädernas
planlösning bör därför anpassas så att de boende får en ljuddämpad
sida med rätt dimensionerade fönster, ytterväggar och
ventilationsdon/uteluftsdom.
Eftersom området präglas av buller från gator och från järnvägen, finns
risk för människors hälsa. En ökad förtätning så nära vältrafikerade
vägar och spårtrafik är inte att rekommendera, speciellt eftersom det
(enligt uppgifter från trafikverket) är svårt att få fram rättvisa värden
för dygnsmedelvärde och maximalnivåer på grund av väder och
vindriktningar.
Enligt Socialstyrelsen är lågfrekvent buller ofta orsak till negativ
påverkan på människors hälsa. Lågfrekvent buller alstras ofta av t ex
trafik och fläktar.
Eftersom området innehar markföroreningar ska Miljökontoret
kontaktas innan markarbeten påbörjas.
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Beslut

Miljönämnden har följande synpunkter till detaljplanen:
•
•

•

•
•

Planändring bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Bullerutredningen visar att för den första våningen mot Markgatan
beräknas den maximala ljudnivån till 72 dBA mot fasad. Bostädernas
planlösning bör därför anpassas så att de boende får en ljuddämpad
sida med rätt dimensionerade fönster, ytterväggar och
ventilationsdon/uteluftsdom.
Eftersom området präglas av buller från gator och från järnvägen, finns
risk för människors hälsa. En ökad förtätning så nära vältrafikerade
vägar och spårtrafik är inte att rekommendera, speciellt eftersom det
(enligt uppgifter från trafikverket) är svårt att få fram rättvisa värden
för dygnsmedelvärde och maximalnivåer på grund av väder och
vindriktningar.
Enligt Socialstyrelsen är lågfrekvent buller ofta orsak till negativ
påverkan på människors hälsa. Lågfrekvent buller alstras ofta av t ex
trafik och fläktar.
Eftersom området innehar markföroreningar ska Miljökontoret
kontaktas innan markarbeten påbörjas.

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

Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om
följande punkter:
- Michael Larsson (SD) ställer ett antal övriga frågor, 1. Har Miljönämnden
något ansvar över nedplockning av fasader på byggnader. Per Lilja (S) besvarar
frågan under sammanträdet. 2. Önskar lägesrapport över ärendet gällande
Black Mass. Johanna Elfving besvarar frågan under sammanträdet. 3.
Har Miljökontoret möjlighet att utföra fler stickprov och minska antalet
egenkontroller. Henrik Bengtsson besvarar frågan under sammanträdet. 4. Hur
hanteras slam från avlopp som används vid jordbruk. Johanna Elfving besvarar
frågan under sammanträdet. 5. Finns det planer för en ljudinventering av vägar
i Örebro kommun. Henrik Bengtsson och Per Lilja (S) besvarar frågan under
sammanträdet.
- Johanna Elfving informerar nämnden gällande ärendet med Black Mass som
påträffats i kommunen.
- Henrik Bengtsson informerar nämnden om följande: 1. Aktuella detaljplaner
går att finna på orebro.se. 2. Information om Miljökontorets nya e-tjänster som
lanseras under november månad. 3. Information om läget på Miljökontoret.
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ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.
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