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Anna Dahlén, sekreterare
Justerat den 21 januari 2019.

Per Lilja (S), ordförande

Tomas Runnquist (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 januari 2019.
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§ 1 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 155/2018
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 2018-11-16 till 2018-12-31
Beslutsunderlag

- Lista från ecos
- Lista från W3D3
Förslag till beslut

Miljönämnden beslutar att ta anmälan till protokollet.
Beslut

Miljönämnden beslutar att ta anmälan till protokollet.

§ 2 Utbildning för förtroendevalda
Handläggare: Anna Dahlén Erik Sahlin
Ärendebeskrivning

Allmän utbildning för förtroendevalda angående uppdraget i nämnden.
Förslag till beslut

Miljönämnden tar informationen till protokollet.
Beslut

Miljönämnden tar informationen till protokollet.

§ 3 Beslut vid vite om att inkomma med protokoll från
radonmätningar, Flädern 11 i Örebro kommun
Handläggare: Ida Karlsson Dnr: 2017-3302
Ärendebeskrivning

Den 10 mars 2017 kontrollerades egenkontrollen hos fastighetsägare för
Flädern 11. I samband med detta granskade Miljökontoret fastighetsägarens
radonarbete. Miljökontoret har, den 30 april 2007, mottagit fyra stycken
protokoll på långtidsmätningar av radon i inomhusluften (dnr: 2007-2405). I ett
av protokollen framgår det att i lgh 1-16-2 överskrids riktvärdet på 200 Bq/m3
radon i inomhusluften (Folkshälsomyndighetens allmänna råd, FoHMFS
2014:16). Miljönämnden beslutade därmed den 5 september 2017 att förelägga
fastighetsägaren att inkomma till Miljönämnden med åtgärdsplan för hur
radonhalten skulle sänkas under riktvärdet 200 Bq/m3 luft i lgh 1-16-2 på
adress Hertig Karls Allé 75 F, fastighet Flädern 11. Fastighetsägaren inkom den
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12 december 2017 med uppgifter om att ventilationsförbättrande åtgärder
vidtagits samt att en ny mätning skulle utföras inom två månader. Något
mätprotokoll har dock inte inkommit till Miljökontoret. Fastighetsägaren
kontaktades den 11 september 2018, per e-post, då mätprotokollet
efterfrågades. Inget svar inkom dock. Enligt uppgifter på kommunen finns 50
stycken lägenheter på fastigheten Flädern 11.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-08
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar om att vid vite om 75 000 kr förelägga Hsb Brf Flädern I
Örebro, org.nr. 16775000-1385 att i egenskap av verksamhetsutövare på
fastigheten Flädern 11 i Örebro kommun, till Miljönämnden, redovisa
protokoll från utförda radonmätningar i samtliga lägenheter på fastigheten
Flädern 11, med undantag för lägenhet 1-35-3 och 1-35-7.
Uppgifterna ska redovisas till Miljönämnden senast den 20 maj 2019.
Lagstöd
3 kap. 6 §, 8 kap. 4, 6, 7§§ Strålskyddslag (2018:396), 3 kap. 6 §
Strålskyddsförordning (2018:506)
Beslut

Miljönämnden beslutar om att vid vite om 75 000 kr förelägga Hsb Brf Flädern I
Örebro, org.nr. 16775000-1385 att i egenskap av verksamhetsutövare på
fastigheten Flädern 11 i Örebro kommun, till Miljönämnden, redovisa
protokoll från utförda radonmätningar i samtliga lägenheter på fastigheten
Flädern 11, med undantag för lägenhet 1-35-3 och 1-35-7.
Uppgifterna ska redovisas till Miljönämnden senast den 20 maj 2019.
Lagstöd
3 kap. 6 §, 8 kap. 4, 6, 7§§ Strålskyddslag (2018:396), 3 kap. 6 §
Strålskyddsförordning (2018:506)

§ 4 Handlingar som gallrats i förtid samt pappersakter som
skickats i förtid till Stadsarkivet
Ärendenummer: Mn 156/2018
Handläggare: Camilla Welander
Ärendebeskrivning

Inför flytten till Citypassagen våren 2019 så har Miljökontoret samrått med Per
Roth på Stadsarkivet om hur vi ska förvara våra pappershandlingar gällande
både våra gallringshandlingar och avslutade ärenden. Citypassagen kommer ha
ett begränsat utrymme för arkivhandlingar och vi kan därför inte ta med våra
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gallringshandlingar och vårt pappersarkiv. Miljönämndens handlingar har
under året skickats i förtid till Stadsarkivet där vi hyr plats för förvaring.
Miljönämnden ansvarar fortfarande för dessa handlingar. Där
gallringshandlingar finns kopplade digitalt så har pappershandlingen gallrats i
förtid. Under våren gjordes ett planeringsschema hur arbetet skulle fördelas
under året.
Dessa handlingar är gallrade i förtid 2018
Klassningsbeslut år 2010–2016. Egentlig gallringsfrist 10 år.
Analysrapporter strandbad år 2014–2016. Egentlig gallringsfrist 5 år.
Tillsynsrapporter år 2014–2016. Egentlig gallringsfrist 5 år.
Dessa avslutade ärenden är skickade till Stadsarkivet i förtid 2018
Avslutade ärenden från år 2014–2016. Miljönämnden ansvarar för
handlingarna i 5 år från och med det år som ärendet startades.
Digitalt arkiv
Från och med 2017 så sparas alla handlingar endast digitalt vilket gör att vi inte
längre har något pappersarkiv, förutom där det finns ett lagkrav på att
handlingen ska sparas på papper.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-12-19
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
- Miljönämnden lägger informationen till handlingarna
Beslut

- Miljönämnden lägger informationen till handlingarna

§ 5 Attestförteckning 2019
Ärendenummer: Mn 154/2018
Handläggare: Pär Lindberg
Ärendebeskrivning

I redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen sker
enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll
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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

Tjänsteskrivelse 2018-12-20
Attestförteckning 2019
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till miljönämnden:
1. De förslagna attestanterna utses för 2019.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Miljönämndens verksamheter delegeras till förvaltningschefen.
Beslut

1. De förslagna attestanterna utses för 2019.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Miljönämndens verksamheter delegeras till förvaltningschefen.

§ 6 Beslut om föreläggande med vite gällande märkning Mawasim Alkhayr AB, Smedjan 1
Handläggare: Gerd Holm M-2019-41
Ärendebeskrivning

Företaget har inte åtgärdat avvikelser gällande bristande märkning på
färdigförpackade livsmedel trots att Miljökontoret har påtalat detta vid
inspektioner den 11 december 2017 och den 15 augusti 2018. Företaget har
även fått ett föreläggande om att åtgärda märkningsbristerna. För att förmå
företaget att åtgärda bristerna gällande märkning av förpackade livsmedel är ett
föreläggande med vite motiverat.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-07
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förelägga Mawasim Alkhayr AB med
organisationsnummer 16559131-0668 att på Mawasim, Osmundgatan 3 i
Örebro:
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•

Säkerställa att alla färdigförpackade livsmedel som företaget släpper ut
på marknaden är märkta enligt gällande lagstiftning.

Det innebär att alla färdigförpackade livsmedel ska vara märkta med all
obligatorisk livsmedelsinformation. Märkningen ska vara utformad på svenska,
eller språk som obetydligt skiljer sig från svenska, och följande uppgifter ska
framgå:
a) Livsmedlets beteckning / namn på produkten.
b) Ingrediensförteckning.
c) Ingredienser eller processhjälpmedel som orsakar allergi eller intolerans.
Dessa anges i bilaga II i (EU) 1169/2011.
d) Mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser.
e) Livsmedlets nettokvantitet.
f) Datum för minsta hållbarhet eller sista förbrukningsdag.
2019-01-07 Dnr M-2019-41
2 (3) g) Särskilda villkor för förvaring och/eller användning.
h) Namn eller firmanamn och adress till det livsmedelsföretag som är ansvarig
för produkten.
i) Uppgift om ursprungsland eller härkomstplats där så krävs.
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.
Föreläggandet förenas med ett vite om 700 kr för varje livsmedelstyp i
butiksdelen som vid en uppföljande kontroll saknar korrekt märkning. Med
livsmedelstyp menas de förpackningar av ett livsmedel (ex 10 förpackningar av
ett livsmedel) som finns i butiksdelen.
Åtgärderna ska vara genomförda senast den 15 maj 2019. Efter det datumet
kommer en uppföljning att ske.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april
2004, artikel 54.1 och 54.2h, avdelning VII, kapitel 1.
Lagstöd:
Livsmedelslagen (2006:804), 22 och 23§§
Förordning (EG) 1169/2011, artikel 9 1a-l
Livsmedelsverkets föreskrifter (2014:4), 5§
Lag (1985:206) om viten, 2 och 3 §§
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Beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga Mawasim Alkhayr AB med
organisationsnummer 16559131-0668 att på Mawasim, Osmundgatan 3 i
Örebro:
•

Säkerställa att alla färdigförpackade livsmedel som företaget släpper ut
på marknaden är märkta enligt gällande lagstiftning.

Det innebär att alla färdigförpackade livsmedel ska vara märkta med all
obligatorisk livsmedelsinformation. Märkningen ska vara utformad på svenska,
eller språk som obetydligt skiljer sig från svenska, och följande uppgifter ska
framgå:
a) Livsmedlets beteckning / namn på produkten.
b) Ingrediensförteckning.
c) Ingredienser eller processhjälpmedel som orsakar allergi eller intolerans.
Dessa anges i bilaga II i (EU) 1169/2011.
d) Mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser.
e) Livsmedlets nettokvantitet.
f) Datum för minsta hållbarhet eller sista förbrukningsdag.
2019-01-07 Dnr M-2019-41
2 (3) g) Särskilda villkor för förvaring och/eller användning.
h) Namn eller firmanamn och adress till det livsmedelsföretag som är ansvarig
för produkten.
i) Uppgift om ursprungsland eller härkomstplats där så krävs.
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.
Föreläggandet förenas med ett vite om 700 kr för varje livsmedelstyp i
butiksdelen som vid en uppföljande kontroll saknar korrekt märkning. Med
livsmedelstyp menas de förpackningar av ett livsmedel (ex 10 förpackningar av
ett livsmedel) som finns i butiksdelen.
Åtgärderna ska vara genomförda senast den 15 maj 2019. Efter det datumet
kommer en uppföljning att ske.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april
2004, artikel 54.1 och 54.2h, avdelning VII, kapitel 1.
Lagstöd:
Livsmedelslagen (2006:804), 22 och 23§§
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Förordning (EG) 1169/2011, artikel 9 1a-l
Livsmedelsverkets föreskrifter (2014:4), 5§
Lag (1985:206) om viten, 2 och 3 §§

§ 7 Riktlinjer för alkoholservering
Ärendenummer: Mn 125/2018
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Miljönämnden ansvarar från och med den 10 januari 2019 för kommunens
handläggning av serveringstillstånd och tillsyn av alkoholservering enligt
alkohollagen. Kommunen ska enligt 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622)
tillhandahålla information om vad som gäller enligt alkohollagen och
föreskrifter kopplade till lagen, samt riktlinjer för hur föreskrifterna tillämpas i
kommunen. Alkohollagen ger utrymme för lokal anpassning av när och var
servering av alkoholhaltiga drycker ska tillåtas i kommunen och ger även
kommunen rätt att vägra serveringstillstånd. Syftet med riktlinjerna är att
åstadkomma en likabehandling av tillståndsansökningar inom kommunen och
att skapa en förutsebarhet för dem som har för avsikt att ansöka om
serveringstillstånd.
Det står Miljönämnden fritt att avgöra vilka ställningstaganden kommunen ska
göra, samt vilka riktlinjer kommunen ska ha.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) (2018-12-13) Mn 125/2018
Tjänsteskrivelse 2018-12-18
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
1. Miljönämnden antar föreslagna Riktlinjer för alkoholservering
(serveringstillstånd).
2. Riktlinjerna gäller tills vidare och ersätter därmed Örebro kommuns
riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) från 2017.
Nämndens behandling

Miljönämnden vill göra ett tillägg i Riktlinjerna för alkoholservering om att utse
presidium som företrädare för Miljönämnden vid de tillfällen en
tillståndshavare har att träffa nämnden för en muntlig framställning innan
eventuella beslut om återkallelse görs (s. 14).
Beslut

1. Miljönämnden antar föreslagna Riktlinjer för alkoholservering
(serveringstillstånd).

9 (13)

ÖREBRO

Protokoll

2. Riktlinjerna gäller tills vidare och ersätter därmed Örebro kommuns
riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) från 2017.
3. Miljökontoret ändrar riktlinjerna enligt nämndens behandling.

§ 8 Tillsyn av A Y Restaurang AB och tillstånd att servera
alkoholdrycker vid restaurang Nobel
Handläggare: Raine Flodman AlkT 07-2018-00182
Ärendebeskrivning

A & Y Restaurang AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Restaurang Nobel, Västra Nobelgatan 19 i Örebro.
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 restaurangen inte hade
alkoholfritt rött vin som alkoholfritt alternativ vid de två tillsynsbesök som
gjordes av den 23 november och den 7 december.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-07
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 alkohollagen då
bestämmelsen i 8 kap. 22 § inte har efterlevts.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 alkohollagen då
bestämmelsen i 8 kap. 22 § inte har efterlevts.

§ 9 Tillsyn av Kanat och jag AB och tillstånd att servera
alkoholdrycker vid restaurang Burger Love
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2018-00175
Ärendebeskrivning

Kanat och jag AB (556905-4199), nedan kallad företaget, har meddelats
tillstånd att servera alkoholdrycker vid restaurang Burger Love, Stortorget 6 i
Örebro.
Tillståndsenheten 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.
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Utredningen har inletts med anledning av Tingsrättens dom 2018-08-01, mål
nr. 2112-18
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-12-14
Tingsrättens dom 2018-08-01, mål nr. 2112-18
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företagets ägare inte uppfyllt lämplighetskravet i 8 kap. 12 § 1 st. samma lag.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företagets ägare inte uppfyllt lämplighetskravet i 8 kap. 12 § 1 st. samma lag.

§ 10 Tillsyn av Restaurang Parken i Örebro AB och tillstånd
att servera alkoholdrycker vid restaurang Taco Bar
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2018-00174
Ärendebeskrivning

Restaurang Parken i Örebro AB (556871-6673), nedan kallad företaget, har
meddelats tillstånd att servera alkoholdrycker vid restaurang Taco Bar,
Stortorget 6 i Örebro.
Miljökontorets 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 Tingsrättens dom 2018-08-01, mål
nr. 2112-18
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-12-14
Tingsrättens dom 2018-08-01, mål nr. 2112-18
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företagets ägare inte uppfyllt lämplighetskravet i 8 kap. 12 § 1 st. samma lag.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företagets ägare inte uppfyllt lämplighetskravet i 8 kap. 12 § 1 st. samma lag.
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§ 11 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Chili Wok
Handläggare: Leif Andersson AlkT 2018-151
Ärendebeskrivning

HOA AB (556782-6184), nedan kallad sökande, har ansökt om tillstånd enligt
alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid Chili & Wok, Säljarevägen 1 i
Örebro. Ansökan avser stadigvarande alkoholservering till allmänheten mellan
kl. 11:00 och kl. 20:00.
Ansökan inkom och diariefördes 2018-10-17.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-29
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden avslår ansökan då företaget inte har inkommit med begärda
handlingar i enlighet med 8 kap. 12 § alkohollagen.
Beslut

Miljönämnden avslår ansökan då företaget inte har inkommit med begärda
handlingar i enlighet med 8 kap. 12 § alkohollagen.

§ 12 Revidering av sammanträdestider 2019
Ärendenummer: Mn 103/2018
Handläggare: Anna Dahlén
Ärendebeskrivning

Miljönämnden beslutade om sammanträdestider för 2019 vid sitt sammanträde
2018-11-13. Revidering av dessa sammanträdestider föreslås nu. Då
Miljökontoret fått information om leveransförsening av data till Delårsrapport
med prognos 2 föreslås att nämndsammanträdet den 10 september 2019
senareläggs till den 17 september 2019 för att beslut om delårsrapporten ska
kunna göras inom utsatta ramar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-17
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämndens sammanträde den 10 september 2019 senareläggs till den 17
september 2019 kl. 09.00-12.00.
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Beslut

Miljönämndens sammanträde den 10 september 2019 senareläggs till den 17
september 2019 kl. 09.00-12.00.

§ 13 Ordförande och förvaltningen informerar
Ärendebeskrivning

Återkoppling om övriga frågor från Miljönämndens ledamöter.
•
•
•

Fråga från Landsbygdsnämnden om Miljönämnden har informerat om
rödfyren Latorpsområdet till de boende i området. Miljönämnden har
informerat i skolan då barnen leker i rödfyren.
Berit Tedsjö-Winkler (L) efterfrågar återkoppling om utvecklingen av
Karlsundsområdet. Miljökontoret tar med frågan för information till
nästa sammanträde.
Brittis Sundström (KD) efterfrågar information om hur
nämndprotokoll och dokumentation om tillsyn av restauranger är
tillgängliga för allmänheten. Miljökontoret tar med frågan för
information till nästa sammanträde.

Förslag till beslut

Miljönämnden tar informationen till protokollet
Beslut

Miljönämnden tar informationen till protokollet
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