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Paragraf 132–154

Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare

Per Lilja (S), ordförande

Karin Pernefalk (M), justerare
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§ 132 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 30/2020
Ärendebeskrivning

Miljönämnden har delegerat ett antal beslut till förvaltningen enligt
delegationsordningen. De beslut som tas på delegation ska återrapportera till
nämnden på nästkommande sammanträde. Delegationsbesluten redovisas för
perioden 2020-11-01 till 2020-11-30.
Beslutsunderlag

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

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

- Miljönämnden tar anmälan till protokollet.

§ 133 Tillsyn av Restaurang PomPom AB och tillstånd att
servera alkoholdrycker
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2020-00131
Ärendebeskrivning

Restaurang PomPom AB (556718-5706) har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid restaurang Svampen, Dalbygatan 4 i Örebro,
restaurangnummer 1880 0541 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 inte
har upprättat och lämnat in bokslut för 2019. Bokslutet borde ha varit
upprättat och inlämnat senast 2020-08-01.
Beslutsunderlag

Upprättad utredning
Utdrag från SYNA
Företagets svar
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen om bokföring i 9 kap. 14 § första stycket
och 8 kap. 12 § första stycket samma lag.
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Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen om bokföring i 9 kap. 14 § första stycket
och 8 kap. 12 § första stycket samma lag.

§ 134 Tillsynsplan enligt alkohollagen 2020-21
Ärendenummer: Mn 162/2020
Handläggare: Leif Andersson Kristian Hellström
Ärendebeskrivning

Miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen. Enligt 9
kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) ska kommunen upprätta en tillsynsplan för
sin tillsyn utifrån lagen och lämna in planen till länsstyrelsen. Kommunen
ansvarar för tillsyn över både detaljhandel med folköl och efterlevnad av
bestämmelser som rör servering av alkoholdrycker och preparat som liknar
alkoholdrycker.
Tillsynsplanen är en plan för hur kommunen ska ta sig an sitt uppdrag inom
området 2021.
Beslutsunderlag

Tillsynsplan enligt alkohollagen 2021 (2020-11-23)
Tjänsteskrivelse 2020-11-03
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden antar Tillsynsplan enligt alkohollagen 2021.
2. Tillsynsplanen gäller för år 2021.
Beslut

1. Miljönämnden antar Tillsynsplan enligt alkohollagen 2021.
2. Tillsynsplanen gäller för år 2021.

§ 135 Beslut om föreläggande vid löpande vite, Sindibad
livsmedel AB, Smedjan 1
Handläggare: Annelie Jönsson M-2020-5255
Ärendebeskrivning

Miljökontoret har vid flera kontroller uppmärksammat brister gällande
livsmedelsinformation på färdigförpackade livsmedel i butiken Sindibad på
Osmundsgatan 3 i Örebro. Den 19 maj 2020 fattade Miljönämnden beslut om
att förelägga verksamheten att åtgärda bristerna. Beslutet förenades med ett
löpande vite om 25 000 kr som Sindibad livsmedel AB skulle betala för varje
gång beslutet inte följdes. Kontroll utfördes den 19 augusti samt den 24
september 2020 och Miljökontoret kunde konstatera att bristerna kvarstod.
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Det är därför motiverat att höja vitesbeloppet för att förmå Sindibad livsmedel
AB att följa beslutet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad den 18 november 2020
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden i Örebro beslutar förelägga Sindibad livsmedel AB med
organisationsnummer 559174-4452, på Sindibad Osmundgatan 3 i Örebro, att
senast 3 veckor efter att beslutet tagits emot:
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 vara märkt med
följande uppgifter:
a) Livsmedlets beteckning.
b) Ingrediensförteckningen.
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.
Märkningen enligt ovan ska vara utformad på svenska.
Allergener ska framhävas genom en teckenuppsättning som tydligt skiljer
beteckningen från resten av ingrediensförteckningen, exempelvis genom
typsnitt, stil eller bakgrundsfärg.
Informationen på livsmedelsförpackningarna ska vara korrekt, tydlig och lätt
att förstå.
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Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 50 000 kr som Sindibad
livsmedel AB ska betala för varje gång Miljönämnden vid tillsyn konstaterar att
beslutet inte följs i någon del.
Beslutet gäller från det att beslutet vunnit laga kraft och 6 månader framåt.
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 §
Livsmedelsinformation
Förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna artikel 7. Förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna artikel 8 punkt 3 samt 5.
Förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna, artikel 9 punkt 1 a-l.
Förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna, artikel 21 punkt 1b.
Livsmedelsverkets föreskrifter (2014:4) om livsmedelsinformation 5§.
Vite
Lag om viten (1985:206) 2-4§.
23§ Livsmedelslagen (2006:804)
Beslut

Miljönämnden i Örebro beslutar förelägga Sindibad livsmedel AB med
organisationsnummer 559174-4452, på Sindibad Osmundgatan 3 i Örebro, att
senast 3 veckor efter att beslutet tagits emot:
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 vara märkt med
följande uppgifter:
a) Livsmedlets beteckning.
b) Ingrediensförteckningen.
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.
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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.
Märkningen enligt ovan ska vara utformad på svenska.
Allergener ska framhävas genom en teckenuppsättning som tydligt skiljer
beteckningen från resten av ingrediensförteckningen, exempelvis genom
typsnitt, stil eller bakgrundsfärg.
Informationen på livsmedelsförpackningarna ska vara korrekt, tydlig och lätt
att förstå.
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 50 000 kr som Sindibad
livsmedel AB ska betala för varje gång Miljönämnden vid tillsyn konstaterar att
beslutet inte följs i någon del.
Beslutet gäller från det att beslutet vunnit laga kraft och 6 månader framåt.
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 §
Livsmedelsinformation
Förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna artikel 7. Förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna artikel 8 punkt 3 samt 5.
Förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna, artikel 9 punkt 1 a-l.
Förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna, artikel 21 punkt 1b.
Livsmedelsverkets föreskrifter (2014:4) om livsmedelsinformation 5§.
Vite
Lag om viten (1985:206) 2-4§.
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23§ Livsmedelslagen (2006:804)

§ 136 Beredning av verksamhetsplan med budget 2021
Ärendenummer: Mn 169/2020
Handläggare: Henrik Bengtsson Maria Gren
Ärendebeskrivning

Beredning av Miljönämndens verksamhetsplan med budget 2021 för beslut den
19 januari 2021.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut

Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.

§ 137 Tillsynsrapport 2020 uppföljning av internkontroll
Ärendenummer: Mn 45/2020
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Miljönämnden är enligt kommunallagen skyldig att bedriva sin verksamhet i
enlighet med mål och riktlinjer som har bestäms av fullmäktige och i enlighet
med de bestämmelser som rör verksamheten. Dessutom ska nämnden se till att
”den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt” (6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725))
Miljökontoret fick i Tillsynsplan 2020 – plan för uppföljning av intern kontroll i
uppdrag av Miljönämnden att granska att kontroller respektive rutiner fungerar
gällande samarbeten (verksamhet), debitering (ekonomi) och säkerhet
(personal).
Granskningarna inom ekonomiområdet och personalområdet visar på vissa
brister som kan bero på att det kan ta en tid innan förändrade rutiner får
genomslag i hela verksamheten. Granskningen inom verksamhetsområdet visar
inte på några brister i rutinefterlevnad. Det ställs dock inga krav på att
medarbetare ska hitta nya samarbetspartner. Om intentionen är att
medarbetare ska hitta nya samarbetspartner kanske krav och rutiner ska
justeras för att inkludera detta.
Den samlade bedömningen är att Miljönämnden har en medelhög grad av
intern kontroll, vilket även årets och tidigare års granskningar ger en indikation
på.

8 (31)

ÖREBRO

Protokoll

Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2020 – uppföljning av intern kontroll, Miljönämnden
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. ”Tillsynsrapport 2020 – uppföljning av intern kontroll” godkänns och
skickas vidare till Kommunstyrelsen.
2. Miljönämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra i rapporten
föreslagna åtgärder.
Beslut

1. ”Tillsynsrapport 2020 – uppföljning av intern kontroll” godkänns och
skickas vidare till Kommunstyrelsen.
2. Miljönämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra i rapporten
föreslagna åtgärder.

§ 138 Tillsynsplan 2021 internkontroll
Ärendenummer: Mn 153/2020
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Miljönämnden är skyldig att bedriva sin verksamhet i enlighet med mål och
riktlinjer som bestäms av fullmäktige och i enlighet med de lagar och
föreskrifter som berör verksamheten. Enligt kommunallagen ska nämnden
även ”se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”1. Av denna anledning fattar
nämnden varje år beslut om en plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Tillsynsplanen 2021 för uppföljning av nämndens interna kontroll grundar sig
in en riskanalys som genomfördes den 22 september 2020 där
presidieledamöter, HR-strateg, ekonom, chefer och kvalitetsledare var inbjudna
till att ta fram och värdera risker inom områdena ekonomi, verksamhet och
personal. Deltagarna valde sedan ut en risk inom respektive område för
granskning inom ramen för kontroll av nämndens interna kontroll.
Enligt föreslagen tillsynsplan ska granskningar göras för att svara på följande:
om rutinen för tidsredovisning i Ecos fungerar och om förvaltningen och
Miljönämnden har god intern kontroll för att fånga upp eventuella brister
om förvaltningen följer rutinen för att undvika att löneskulder uppstår och om
förvaltningen och Miljönämnden har god intern kontroll för att fånga upp
eventuella brister
om avstämningar mellan chefer och medarbetare genomförs och uppfyller sitt
syfte, det vill säga att bidra till att säkerställa en god arbetsmiljö samt fånga upp
eventuella brister i arbetsmiljön.
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Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2021 – plan för uppföljning av intern kontroll (Mn 153/2020)
Rapporten ”Riskanalys inför Miljönämndens tillsynsplan 2021 – plan för
uppföljning av intern kontroll” (2020-09-28) (Mn 153/2020)
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
1. Miljönämnden ger Miljökontoret i uppdrag att under 2021, inom ramen för
uppföljning av intern kontroll, granska att kontroller respektive rutiner
fungerar gällande
tidsredovisning (verksamhetsområdet)
löneskulder (ekonomiområdet)
avstämningar (personalområdet).
2. Miljönämnden godkänner Tillsynsplan 2021 – plan för uppföljning av intern
kontroll.
Beslut

1. Miljönämnden ger Miljökontoret i uppdrag att under 2021, inom ramen för
uppföljning av intern kontroll, granska att kontroller respektive rutiner
fungerar gällande
tidsredovisning (verksamhetsområdet)
löneskulder (ekonomiområdet)
avstämningar (personalområdet).
2. Miljönämnden godkänner Tillsynsplan 2021 – plan för uppföljning av intern
kontroll.

§ 139 Avskrivningar av 2019 års utestående fodringar
Ärendenummer: Mn 172/2020
Handläggare: Pär Lindberg
Ärendebeskrivning

Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång.
Avskrivningen innebär att det bokförda värdet skrivs ner men kravet mot den
enskilde kvarstår.
Beslutsunderlag

Förteckning som visar Miljönämndens utestående kundfordringar, fakturor
med sista betalningsdag t.o.m. 2019-12-31.
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämndens sammanlagda utestående fordringar med sista betalningsdag
t.o.m. 2019-12-31, totalt 343 508 kr, avskrivs.
Beslut

Miljönämndens sammanlagda utestående fordringar med sista betalningsdag
t.o.m. 2019-12-31, totalt 343 508 kr, avskrivs.

§ 140 Attestförteckning 2021
Ärendenummer: Mn 177/2020
Handläggare: Pär Lindberg
Ärendebeskrivning

I redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen sker
enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll
upprätthålls i kommunen.
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse attestanter
för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna inom nämndens
förvaltningsområde. En aktuell förteckning över samtliga attestanter ska finnas
tillgänglig hos förvaltningsledningen.
Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag till attestförteckning 2021 daterad 2020-11-17
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. De förslagna attestanterna utses för 2021.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Miljönämndens verksamheter delegeras till förvaltningschefen.
Beslut

1. De förslagna attestanterna utses för 2021.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Miljönämndens verksamheter delegeras till förvaltningschefen.
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§ 141 Anslutning till Överenskommelse om samverkan i
Örebro mellan det civila samhället och kommunen 20202023
Ärendenummer: Mn 171/2020
Handläggare: Niccolo Gianella Gustavsson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om verkställighet av anslutning till överenskommelsen
om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen.
Överenskommelsen om samverkan i Örebro har funnits sedan 2010 och
reviderades under 2019. Revideringen involverade det civila samhället liksom
förtroendevalda och tjänstepersoner inom kommunala förvaltningar och bolag.
Den 28 januari 2020 tog Kommunfullmäktige beslut om en ny
överenskommelse som ska gälla under perioden 2020-2023. Beslutet innebär
att alla kommunala nämnder och förvaltningar ska ansluta sig individuellt till
överenskommelsen. Syftet med det är att tydliggöra att varje enskild nämnd
och förvaltning bär ansvar för de åtaganden som överenskommelsen innebär.
Beslutsunderlag

Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen 2020-2023
Informationsbrev till nämnden om Överenskommelsen om samverkan 202009-29
Tjänsteskrivelse 2020-11-17
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.

§ 142 Information om avloppstillsyn, återkallande av
tillstånd
Handläggare: Johanna Bengtsson Bodil Eriksson
Ärendebeskrivning

Miljönämnden får information gällande avloppstillsyn samt återkallande av
tillstånd.
Beslutsunderlag

Muntlig information

12 (31)

ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.

§ 143 Delegationsordning Miljönämnden 2021
Ärendenummer: Mn 161/2020
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Miljönämnden har rätt att delegera beslutanderätt till politiker i nämnden eller
till anställda inom kommunen. Det juridiska ansvaret för besluten kvarstår
dock på nämnden. I delegationsordningen framgår det hur Miljönämnden
väljer att delegera beslutanderätten. En uppdaterad och aktuell
delegationsordning möjliggör effektiv handläggning och effektivt
beslutsfattande.
Förändringarna i föreslagen delegationsordning jämfört med tidigare
delegationsordning har gjorts med anledning av nya eller förändrade lagar och
förordningar, samt med anledning av uppkomna behov av förtydliganden eller
utökad delegation inom vissa områden
Beslutsunderlag

Miljönämndens delegationsordning Örebro kommun (2020-11-04) (Mn
161/2020)
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden antar Miljönämndens delegationsordning.
2. Miljönämndens delegationsordning ersätter tidigare delegationsordning, som
därmed upphör att gälla.
Beslut

1. Miljönämnden antar Miljönämndens delegationsordning.
2. Miljönämndens delegationsordning ersätter tidigare delegationsordning, som
därmed upphör att gälla.
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§ 144 Förslag till beslut om återkallande av tillstånd, samt
förbud att släppa ut avloppsvatten till
avloppsanläggningen på Fastighet xxxxxxxx, adress
xxxxxxx i Örebro kommun
Handläggare: Melinda Eriksson M-xxxxxx
Ärendebeskrivning

Förslag till beslut om återkallande av tillstånd, samt förbud att släppa ut
avloppsvatten till avloppsanläggningen på Fastighet xxxxxxxxxxxxxxxxx i
Örebro kommun.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-28
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden föreslås besluta att återkalla tillståndet, daterat den 16 oktober
2002, för avloppsanläggningen för fastigheten xxxxxxxxx med hänvisning till
att det till följd av avloppsanläggningen har uppkommit olägenhet för miljön.
Miljönämnden föreslås besluta att förbjuda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx och
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och
med den 30 november 2022 släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC
och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på
fastigheten xxxxxxxxxxx i Örebro kommun.
Lagstöd: 24 kap 3 §, samt 26 kap. 9 § med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap.
3 § miljöbalken
Beslut

Miljönämnden föreslås besluta att återkalla tillståndet, daterat den 16 oktober
2002, för avloppsanläggningen för fastigheten xxxxxxxxx med hänvisning till
att det till följd av avloppsanläggningen har uppkommit olägenhet för miljön.
Miljönämnden föreslås besluta att förbjuda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx och
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och
med den 30 november 2022 släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC
och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på
fastigheten xxxxxxxxxxx i Örebro kommun
Lagstöd: 24 kap 3 §, samt 26 kap. 9 § med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap.
3 § miljöbalken.
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§ 145 Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut
avloppsvatten till avloppsanläggningen på xxxxxxxxxxx,
adress xxxxxxxxxxxx i Örebro kommun
Handläggare: Johanna Bengtsson M-xxxxxxxxx
Ärendebeskrivning

Vid en kartläggning av enskilda avlopp år 2014 konstaterades brister i
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Nuvarande
avloppsanläggning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen (se vidare
under rubriken ”Skäl för beslut”). Anläggningen måste därför åtgärdas för att
avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut. Trots Miljönämndens tidigare
beslut om förbud har ännu inga åtgärder vidtagits för att förbättra
anläggningen.
Då Miljökontoret konstaterar att förbudet inte efterlevs föreslås Miljönämnden
besluta om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-22
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxxx
pers.nr. xxxxxxxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxxx, pers.nr.
xxxxxxxxxxx, båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den
30 november 2021 släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC och BDT
(bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen som betjänar
adress xxxxxxxxxxxxx på fastigheten xxxxxxxxxxxxxx i Örebro kommun.
Lagstöd: 26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken
Beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxxx
pers.nr. xxxxxxxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxxxx, pers.nr.
xxxxxxxxxxx, båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den
30 november 2021 släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC och BDT
(bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen som betjänar
adress xxxxxxxxxxxxx på fastigheten xxxxxxxxxxxxxx i Örebro kommun.
Lagstöd: 26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken.

15 (31)

ÖREBRO

Protokoll

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

Vid en inventering av enskilda avlopp år 2014 konstaterades brister i
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxxxxx. Nuvarande
avloppsanläggning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen (se vidare
under rubriken ”Skäl för beslut”). Anläggningen måste därför åtgärdas för att
avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut. Trots Miljönämndens tidigare
beslut om förbud har ännu inga åtgärder vidtagits för att förbättra
anläggningen.
Då Miljökontoret konstaterar att förbudet inte efterlevs föreslås Miljönämnden
besluta om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-22
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr,
xxxxxxxxxxxxxx, pers.nr xxxxxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx, att från och med den 30 november 2021 släppa ut spillvatten
från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxx 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,
xxxxxxxxxxxxxx, pers.nr xxxxxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx, att från och med den 30 november 2021 släppa ut spillvatten
från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxxx i Örebro kommun.
Lagstöd: 26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken.
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§ 147 Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut
avloppsvatten till avloppsanläggningen på xxxxxxx i
Örebro kommun
Handläggare: Johanna Bengtsson M-xxxxxxx
Ärendebeskrivning

Vid en kartläggning av enskilda avlopp år 2014 konstaterades brister i
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxx. Nuvarande avloppsanläggning
uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen (se vidare under rubriken ”Skäl
för beslut”). Anläggningen måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i
fortsättningen skall få släppas ut. Trots Miljönämndens tidigare beslut om
förbud har ännu inga åtgärder vidtagits för att förbättra anläggningen.
Då Miljökontoret konstaterar att förbudet inte efterlevs föreslås Miljönämnden
besluta om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-22
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr,
xxxxxxxxxxx, pers.nr. xxxxxxxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 kr,
xxxxxxxxxxxxx, pers.nr. xxxxxxxxxxxxx, båda med adress
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 30 november 2021 släppa ut
ofullständigt renat spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxx i Örebro kommun.
Lagstöd: 26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken.
Beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr,
xxxxxxxxxxx, pers.nr. xxxxxxxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 kr,
xxxxxxxxxxxxx, pers.nr. xxxxxxxxxxxxx, båda med adress
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 30 november 2021 släppa ut
ofullständigt renat spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxxxx i Örebro kommun.
Lagstöd: 26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken.
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§ 148 Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut
avloppsvatten till avloppsanläggningen på xxxxxxxxx i
Örebro kommun
Handläggare: Johanna Bengtsson M-xxxxxxxxx
Ärendebeskrivning

Vid en kartläggning av enskilda avlopp år 2014 konstaterades brister i
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxx. Nuvarande avloppsanläggning
uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen (se vidare under rubriken ”Skäl
för beslut”). Anläggningen måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i
fortsättningen skall få släppas ut. Trots Miljönämndens tidigare beslut om
förbud har ännu inga åtgärder vidtagits för att förbättra anläggningen.
Då Miljökontoret konstaterar att förbudet inte efterlevs föreslås Miljönämnden
besluta om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-22
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxx, pers.nr.
xxxxxxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxx, pers.nr. xxxxxxxx,
båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 30
november 2021 släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC och BDT
(bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten
xxxxxxxxx i Örebro kommun.
Lagstöd: 26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken.
Beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxx, pers.nr.
xxxxxxxxxxxxxx, samt vid vite om 35 000 kr, xxxxxxxxxx, pers.nr. xxxxxxxx,
båda med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den 30
november 2021 släppa ut ofullständigt renat spillvatten från WC och BDT
(bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten
xxxxxxxxx i Örebro kommun.
Lagstöd: 26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken.
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§ 149 Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut
avloppsvatten till avloppsanläggningen på xxxxxxxxx i
Örebro kommun
Handläggare: Johanna Bengtsson M-xxxxxxxx
Ärendebeskrivning

Vid en kartläggning av enskilda avlopp år 2014 konstaterades brister i
avloppsanläggningen på fastigheten xxxxxxxx. Nuvarande avloppsanläggning
uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen (se vidare under rubriken ”Skäl
för beslut”). Anläggningen måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i
fortsättningen skall få släppas ut. Trots Miljönämndens tidigare beslut om
förbud har ännu inga åtgärder vidtagits för att förbättra anläggningen.
Då Miljökontoret konstaterar att förbudet inte efterlevs föreslås Miljönämnden
besluta om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-22
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, xxxxxxxxx, pers.nr
xxxxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den
30 november 2021 släppa ut spillvatten från WC och BDT
(bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten
xxxxxxxxx i Örebro kommun.
Lagstöd: 26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken
Beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda, vid vite om 70 000 kr, xxxxxxxxx, pers.nr
xxxxxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, att från och med den
30 november 2021 släppa ut spillvatten från WC och BDT
(bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten
xxxxxxxxx i Örebro kommun.
Lagstöd: 26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken.
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§ 150 Beslut om föreläggande vid vite, Paco's Marieberg,
Rävgräva 4:1, Säljarevägen 1 i Örebro
Handläggare: Åsa Lundberg M-2020-5722
Ärendebeskrivning

Den 29 oktober 2020 genomförde Miljökontoret en kontroll av verksamheten
för att kontrollera efterlevnaden av Lagen (2020:526) om tillfälliga
skyddsåtgärder på serveringsställen. Vid tillsynen konstaterades trängsel.
Miljökontoret fattade beslut om föreläggande om åtgärder den 5 november
2020. Ett uppföljande besök genomfördes den 28 november 2020. Vid
kontrollen uppmärksammades att föreläggandet inte efterföljdes.
Beslutsunderlag

Beslut om föreläggande upprättat 5 november 2020
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Dom7 AB, med
organisationsnummer 16556683-9774, att på Paco's Marieberg, Säljarevägen 1 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.
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 upphör att gälla efter den 31 maj 2021.
Lagstöd
Enligt 3 § första stycket i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen ska den som driver ett serveringsställe ansvara för att:
1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare
har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla
ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så
långt som möjligt förhindras, och
3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.
Första stycket gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, om den
som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över
entréområdet.
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*Med serveringsställe avses i denna lag en inrättning där det bedrivs
näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och
där möjlighet ges till förtäring på stället.
4 § Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet
har tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs.
Enligt 7 § får den nämnd som avses i 4 § i sin tillsynsverksamhet besluta de
förelägganden och förbud som behövs för att denna lag och anslutande
föreskrifter ska följas. Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något
annat anges i beslutet.
Enligt 8 § får besluten i 7 § förenas med vite.
Enligt 1 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLFFS 2020:37) ska den som driver
ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på
de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Åtgärderna ska vidtas
utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på
serveringsstället.
1. Allmänna råd Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan
exempelvis vara att
2. begränsa det totala antalet besökare som vistas samtidigt på
serveringsstället,
3. möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
4. markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd
besökare bör hålla till varandra, och
5. använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.
Av 2 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen framgår att servering av mat eller
dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller
liknande. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller
liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters
avstånd från besökare som sitter ned.
Av 3 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen framgår att för att trängsel ska
undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att: sällskap kan hålla
minst en meters avstånd från andra sällskap, och antalet besökare i ett och
samma sällskap uppgår till högst åtta personer. Om den grupp som besöker
serveringsstället uppgår till fler än åtta besökare ska den som driver
serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst åtta besökare i varje.
Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på
serveringsstället.
•

Allmänna råd För att trängsel ska undvikas bör den som driver ett
serveringsställe vid behov öka avståndet mellan sällskap till mer än en
meter.
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Av 4 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen framgår att den som driver ett
serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål
och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
Beslut

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Dom7 AB, med
organisationsnummer 16556683-9774, att på Paco's Marieberg, Säljarevägen 1 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.
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 upphör att gälla efter den 31 maj 2021.
Lagstöd
Enligt 3 § första stycket i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen ska den som driver ett serveringsställe ansvara för att:
1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare
har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla
ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så
långt som möjligt förhindras, och
3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.
Första stycket gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, om den
som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över
entréområdet.
*Med serveringsställe avses i denna lag en inrättning där det bedrivs
näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och
där möjlighet ges till förtäring på stället.
4 § Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet
har tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs.
Enligt 7 § får den nämnd som avses i 4 § i sin tillsynsverksamhet besluta de
förelägganden och förbud som behövs för att denna lag och anslutande
föreskrifter ska följas. Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något
annat anges i beslutet.
Enligt 8 § får besluten i 7 § förenas med vite.
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Enligt 1 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLFFS 2020:37) ska den som driver
ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på
de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Åtgärderna ska vidtas
utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på
serveringsstället.
1. Allmänna råd Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan
exempelvis vara att
2. begränsa det totala antalet besökare som vistas samtidigt på
serveringsstället,
3. möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
4. markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd
besökare bör hålla till varandra, och
5. använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.
Av 2 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen framgår att servering av mat eller
dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller
liknande. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller
liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters
avstånd från besökare som sitter ned.
Av 3 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen framgår att för att trängsel ska
undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att: sällskap kan hålla
minst en meters avstånd från andra sällskap, och antalet besökare i ett och
samma sällskap uppgår till högst åtta personer. Om den grupp som besöker
serveringsstället uppgår till fler än åtta besökare ska den som driver
serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst åtta besökare i varje.
Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på
serveringsstället.
•

Allmänna råd För att trängsel ska undvikas bör den som driver ett
serveringsställe vid behov öka avståndet mellan sällskap till mer än en
meter.

Av 4 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen framgår att den som driver ett
serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål
och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
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§ 151 Beslut om föreläggande vid vite, Restaurang Chili
Wok, Rävgräva 4:1, Säljarevägen 1 i Örebro
Handläggare: Åsa Lundberg M-2020-5719
Ärendebeskrivning

Den 29 oktober 2020 genomförde Miljökontoret en kontroll av verksamheten
för att kontrollera efterlevnaden av Lagen (2020:526) om tillfälliga
skyddsåtgärder på serveringsställen. Vid tillsynen konstaterades trängsel.
Miljökontoret fattade beslut om föreläggande om åtgärder den 4 november
2020. Ett uppföljande besök genomfördes den 28 november 2020. Vid
kontrollen uppmärksammades att föreläggandet inte efterföljdes.
Beslutsunderlag

Beslut om föreläggande upprättat 4 november 2020
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Hoa AB, med
organisationsnummer 16556782-6184, att på Restaurang Chili & Wok,
Säljarevägen 1 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. 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 upphör att gälla efter den 31 maj 2021.
Lagstöd
Enligt 3 § första stycket i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen ska den som driver ett serveringsställe ansvara för att:
1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare
har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla
ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så
långt som möjligt förhindras, och
3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.
Första stycket gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, om den
som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över
entréområdet.
*Med serveringsställe avses i denna lag en inrättning där det bedrivs
näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och
där möjlighet ges till förtäring på stället.
4 § Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet
har tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs.

24 (31)

ÖREBRO

Protokoll

Enligt 7 § får den nämnd som avses i 4 § i sin tillsynsverksamhet besluta de
förelägganden och förbud som behövs för att denna lag och anslutande
föreskrifter ska följas. Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något
annat anges i beslutet.
Enligt 8 § får besluten i 7 § förenas med vite.
Enligt 1 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLFFS 2020:37) ska den som driver
ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på
de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Åtgärderna ska vidtas
utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på
serveringsstället.
•
•
•
•
•

Allmänna råd Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan
exempelvis vara att
begränsa det totala antalet besökare som vistas samtidigt på
serveringsstället,
möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd
besökare bör hålla till varandra, och
använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Av 2 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen framgår att servering av mat eller
dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller
liknande. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller
liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters
avstånd från besökare som sitter ned.
Av 3 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen framgår att för att trängsel ska
undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att: sällskap kan hålla
minst en meters avstånd från andra sällskap, och antalet besökare i ett och
samma sällskap uppgår till högst åtta personer. Om den grupp som besöker
serveringsstället uppgår till fler än åtta besökare ska den som driver
serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst åtta besökare i varje.
Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på
serveringsstället.
•

Allmänna råd För att trängsel ska undvikas bör den som driver ett
serveringsställe vid behov öka avståndet mellan sällskap till mer än en
meter.

Av 4 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen framgår att den som driver ett
serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål
och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
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Beslut

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga Hoa AB, med
organisationsnummer 16556782-6184, att på Restaurang Chili & Wok,
Säljarevägen 1 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. 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 upphör att gälla efter den 31 maj 2021.
Lagstöd
Enligt 3 § första stycket i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen ska den som driver ett serveringsställe ansvara för att:
1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare
har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla
ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så
långt som möjligt förhindras, och
3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.
Första stycket gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, om den
som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över
entréområdet.
*Med serveringsställe avses i denna lag en inrättning där det bedrivs
näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och
där möjlighet ges till förtäring på stället.
4 § Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet
har tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs.
Enligt 7 § får den nämnd som avses i 4 § i sin tillsynsverksamhet besluta de
förelägganden och förbud som behövs för att denna lag och anslutande
föreskrifter ska följas. Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något
annat anges i beslutet.
Enligt 8 § får besluten i 7 § förenas med vite.
Enligt 1 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLFFS 2020:37) ska den som driver
ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på
de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Åtgärderna ska vidtas
utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på
serveringsstället.
•

Allmänna råd Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan
exempelvis vara att
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•
•
•
•

begränsa det totala antalet besökare som vistas samtidigt på
serveringsstället,
möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd
besökare bör hålla till varandra, och
använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Av 2 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen framgår att servering av mat eller
dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller
liknande. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller
liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters
avstånd från besökare som sitter ned.
Av 3 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen framgår att för att trängsel ska
undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att: sällskap kan hålla
minst en meters avstånd från andra sällskap, och antalet besökare i ett och
samma sällskap uppgår till högst åtta personer. Om den grupp som besöker
serveringsstället uppgår till fler än åtta besökare ska den som driver
serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst åtta besökare i varje.
Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på
serveringsstället.
•

Allmänna råd För att trängsel ska undvikas bör den som driver ett
serveringsställe vid behov öka avståndet mellan sällskap till mer än en
meter.

Av 4 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen framgår att den som driver ett
serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål
och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
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§ 152 Ledamotsinitiativ från Tomas Runnqvist (M) om
tillåtande av Microcatering i Örebro kommun
Ärendebeskrivning

För att underlätta en hårt drabbad bransch och för att ge möjlighet till att rädda
sina företag och behålla sin personal föreslår Moderaterna att kommunen ska
tillåta Microcatering.
En restaurang, som sedan tidigare har utskänkningstillstånd, begär och får
tillstånd av kommunen att addera alkoholhaltig dryck när en kund beställer
hem mat. En godkänd restaurang kan då erbjuda en hel matupplevelse i stället
för en halv. Maten läggs upp och drycken serveras av personalen som lämnar
kunden efter avslutad servering i dennes hem. Vi anser att serveringstid är den
tid det tar att servera. Vi anser inte att serveringstid är tiden för hela måltidens
förtärande det vill säga ”förtäringstid”.
Detta enligt den modell som föreslagits och införts i flera kommuner. På så
sätt kan människor beställa hem mat från restaurangen och förhöja
matupplevelsen med att köpa hem ett glas vin eller ett föreslaget dryckespaket.
Ytterst ansvarigt över beslutet är miljönämnden och med anledning av rådande
situation inom restaurangbranschen föreslår jag Miljönämnden följande: Att
miljönämnden beslutar att tillåta Microcatering i Örebro kommun
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ 2020-12-11
Bifogad artikel 2020-04-03
Information om microcatering
Yrkande

Tomas Runnqvist (M) yrkar att tillåta Microcatering i Örebro kommun.
Michael Larsson (SD) yrkar bifall på Tomas Runnqvists (M) initiativ.
Per Lilja (S) yrkar att initiativet avslås.
Sten Lang (MP) yrkar bifall på Per Liljas (S) avslagsyrkande.
Proposition

Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Tomas Runnqvists (M) förslag om att tillåta Microcatering i Örebro kommun,
samt Per Liljas (S) med fleras förslag om att avslå initiativet.
Per Lilja (S) ställer sedan förslagen mot varandra och finner att Miljönämnden
beslutar att avslå initiativet.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst innebär bifall till Tomas Runnqvists (M) förslag och Nej-röst innebär
bifall till Per Liljas (S) förslag om avslag.
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Ja-röster lämnas av Tomas Runnqvist (M), Karin Pernefalk (M), Elisabeth
Sundström (M) och Michael Larsson (SD).
Nej-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), Emilie Toro Hartman (S) och Sten Lang (MP).
Avstår att rösta gör Berith Tedsjö Winkler (L).
Ordförande Per Lilja (S) finner att Miljönämnden med resultatet 4 Ja-röster
och 10 Nej-röster beslutar enligt sitt eget förslag om avslag.
Beslut

Miljönämnden beslutar:
Avslå Tomas Runnqvists (M) initiativ.
Berith Tedsjö Winkler (L) avstår från att delta i beslutet.
Reservation

Tomas Runnqvist (M), Karin Pernefalk (M) och Elisabeth Sundström (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Tomas Runnqvists (M) initiativ.

§ 153 Ledamotsinitiativ från Tomas Runnqvist (M) om
tillåtande av Microcatering i Örebro kommun enligt Sjöbo
kommuns modell
Ärendebeskrivning

En restaurang, som sedan tidigare har utskänkningstillstånd, begär och får
tillstånd av kommunen att addera alkoholhaltig dryck när en kund beställer
hem mat. En godkänd restaurang kan då erbjuda en hel matupplevelse i stället
för en halv. Maten läggs upp och drycken serveras av personalen som lämnar
kunden efter avslutad servering i dennes hem. Vi anser att serveringstid är den
tid det tar att servera. Vi anser inte att serveringstid är tiden för hela måltidens
förtärande det vill säga ”förtäringstid”.
Detta enligt den modell som föreslagits och införts i flera kommuner. På så
sätt kan människor beställa hem mat från restaurangen och förhöja
matupplevelsen med att köpa hem ett glas vin eller ett föreslaget dryckespaket.
Kommunstyrelsen i Sjöbo har beslutat att tillåta mikrocatering, under
förutsättningen att förvaltningsrätten inte stoppar Växjö. Ytterst ansvarigt över
beslutet är miljönämnden och med anledning av rådande situation inom
restaurangbranschen föreslår jag Miljönämnden följande: Att miljönämnden
beslutar att följa Sjöbos beslut att tillåta mikrocatering, under förutsättningen
att förvaltningsrätten inte stoppar Växjö.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ 2020-12-11
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Yrkande

Tomas Runnqvist (M) yrkar att tillåta Microcatering i Örebro kommun enligt
Sjöbo kommuns modell.
Per Lilja (S) yrkar att initiativet avslås.
Proposition

Ordförande Per Lilja (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Tomas Runnqvists (M) förslag om att tillåta Microcatering i Örebro kommun
enligt Sjöbo kommuns modell, samt sitt eget förslag om att avslå initiativet.
Per Lilja (S) ställer sedan förslagen mot varandra och finner att Miljönämnden
beslutar att avslå initiativet.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst innebär bifall till Tomas Runnqvists (M) förslag och Nej-röst innebär
bifall till Per Liljas (S) förslag om avslag.
Ja-röster lämnas av Tomas Runnqvist (M), Karin Pernefalk (M), Elisabeth
Sundström (M) och Michael Larsson (SD).
Nej-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), Emilie Toro Hartman (S) och Sten Lang (MP).
Avstår att rösta gör Berith Tedsjö Winkler (L).
Ordförande Per Lilja (S) finner att Miljönämnden med resultatet 4 Ja-röster
och 10 Nej-röster beslutar enligt sitt eget förslag om avslag.
Beslut

Miljönämnden beslutar:
Avslå Tomas Runnqvists (M) initiativ.
Berith Tedsjö Winkler (L) avstår från att delta i beslutet.
Reservation

Tomas Runnqvist (M), Karin Pernefalk (M) och Elisabeth Sundström (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Tomas Runnqvists (M) initiativ.
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§ 154 Ordförande och förvaltning informerar
Handläggare: Per Lilja Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om
följande punkter:
- Berit Hallén (S) ställer en övrig fråga om delegationsbeslut M-20205331, förskolan Änglunda. Frågan besvaras av Henrik Bengtsson under
sammanträdet.
- Michael Larsson (SD) ställer tre övriga frågor om 1. Delegationsbeslut M
2020-5039, Garpyttan 5:204. 2. Delegationsbeslut M 2020-5485, Aspholmen
bilvård Lantmannen 2. 3. Önskar ytterligare information om ärendet gällande
black mass. Henrik Bengtsson och Johanna Elfving besvarar dessa tre frågor
under sammanträdet.
- Elisabeth Sundström (M) ställer en övrig fråga om taget ordförandebeslut
gällande överklagan till Kammarrätten, Södra Vattentornet. Frågan besvaras av
Per Lilja (S) under sammanträdet.
- Berit Tedsjö Winkler (L) ställer en övrig fråga om hur tillstånden ser ut för de
restaurangägare som har servering i tält utanför lokalen. Henrik Bengtsson
besvarar frågan under sammanträdet.
- Henrik Bengtsson informerar om läget på Miljökontoret.
- Johanna Elfving informerar nämnden gällande påträffad black mass.
- Per Lilja (S) tackar Miljökontoret och Miljönämnden för ett mycket bra jobb
under 2020.
Förslag till beslut

Informationen tas till protokollet.
Beslut

Informationen tas till protokollet.
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