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Anna Dahlén, sekreterare
Justerat den 12 februari 2019.

Per Lilja (S), ordförande

Mats Nilsson (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 14 februari 2019.

2 (11)

ÖREBRO

Protokoll

§ 14 Beslut om att utomstående får närvara på nämnden
Ärendebeskrivning

Då Miljönämnden har stängda sammanträden behöver nämnden besluta om
någon utomstående får närvara. Då en del av Miljökontorets introduktion av
nya medarbetare är att de ska närvara på ett sammanträde behöver nämnden
besluta att de får göra så.
Förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta att följande personer får närvara hela
sammanträdet:
- Beatrice Johansson
- Ulrica Ronquist
Beslut

Miljönämnden beslutar att följande personer får närvara hela sammanträdet:
- Beatrice Johansson
- Ulrica Ronquist

§ 15 Anmälan av 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 2019-01-01 till 2019-01-31. Inga delegationsbeslut i w3d3 för
perioden har registrerats.
Beslutsunderlag

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

Miljönämnden beslutar att ta anmälan till protokollet.
Beslut

Miljönämnden beslutar att ta anmälan till protokollet.

§ 16 Årsberättelse Miljönämnden 2018
Ärendenummer: Mn 3/2019
Handläggare: Maria Gren
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Ärendebeskrivning

Miljönämnden gör ett överskott mot budget för 2018 med 1 315 tkr, som kan
förklaras av lägre personalkostnader än beräknat, samt en utebliven investering
efter att kommunen gjort om sin investeringsmodell.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
1. Miljönämnden fastställer Årsberättelse 2018.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Miljönämnden begär att 263 tkr (motsvarande 20 procent av
överskottet) överförs till 2019.
Beslut

1. Miljönämnden fastställer Årsberättelse 2018.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Miljönämnden begär att 263 tkr (motsvarande 20 procent av
överskottet) överförs till 2019.

§ 17 Verksamhetsplan med budget 2019
Ärendenummer: Mn 2/2019
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Information om verksamhetsplan och budget för 2019
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden tar informationen till protokollet.
Beslut

Miljönämnden tar informationen till protokollet.

§ 18 Delegationsordning Miljönämnden 2019 (revidering)
Ärendenummer: Mn 120/2018
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Miljönämnden har rätt att delegera beslutanderätt till politiker i nämnden eller
till anställda inom kommunen. I delegationsordningen framgår det hur
Miljönämnden väljer att delegera beslutanderätten.
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Miljönämnden fattade i december 2018 beslut om delegationsordningen för
2019. Nu föreslås en revidering. Denna innehåller tillägget att delegera
beslutanderätt om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen till enhetschef. Vidare
finns tilläggen att till alkoholhandläggare delegera rätt att avslå ansökan om
stadigvarande serveringstillstånd, respektive att återkalla serveringstillstånd vid
förlorad dispositionsrätt.
Miljönämnden får dessutom den 30 januari 2019 genom ett tillägg i sitt
reglemente i ansvar att lämna yttranden till Spelinspektionen. I föreslagen
revidering av delegationsordningen delegeras detta till alkoholhandläggare.
Revideringen innehåller även mindre justeringar som beror på omformulerade
lagtexter.
Beslutsunderlag

Tjänsteksrivelse 2019-01-29
Miljönämndens delegationsordning 2019 (Mn 120/2018), reviderad 2019-01-29
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
– Nämnden godkänner Miljönämndens delegationsordning 2019, reviderad
2019-01-29.
Beslut

– Nämnden godkänner Miljönämndens delegationsordning 2019, reviderad
2019-01-29.

§ 19 Yttrande ansökan om utökat tillstånd Gasum AB
Handläggare: Marlene Rünell
Dnr: M-2018-5455
Ärendebeskrivning

Gasum AB (nedan kallat bolaget) bedriver en biogasanläggning på Attersta
7:10 i Örebro kommun sedan 1 september 2017. På anläggningen rötas
vegetabiliskt substrat såsom spannmål och gräs och den har varit i drift sedan
2009, då med verksamhetsutövare Swedish Biogas International Örebro AB.
Anläggningen är densamma sedan driftstart och det ursprungliga tillståndet
gäller för verksamheten. En stor mängd luktklagomål har inkommit sedan
driftstarten fram till dagens datum. Bolaget söker nu nytt tillstånd för utökad
produktion och för fler typer av substrat. I Miljönämndens yttrande gällande
ansökan i september 2018 avstyrktes ansökan med hänvisning till de
luktolägenheter som anläggningen hittills medfört för närboende.
Miljönämnden har nu getts möjlighet att lämna yttrande över bolagets
bemötande av Miljönämndens, Länsstyrelsens Nerikes Brandkårs och
närboendens yttrande. I bemötandet framgår att bolaget reviderat ansökan till
att endast omfatta vegetabiliskt substrat samt flertalet förändringar vad gäller
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lagring av substrat, uppsamling av påverkat dag-och lakvatten samt utveckling
av uppgraderingsanläggningen för effektivare och mer driftsäker
luktreducering. Miljönämnden föreslås besluta att tillstyrka bolagets ansökan
under förutsättning att sådana åtgärder vidtas innan nytt substrat tas emot på
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-01-2
Förslag till yttrande 2018-01-28
Bemötande av yttrande avseende ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken
2018-12-20.
Förslag till beslut

Miljönämnden föreslås tillstyrka ansökan under förutsättning att bolaget vidtar
tillräckliga försiktighetsåtgärder för att förebygga luktolägenhet innan nytt
substrat tas emot och behandlas på anläggningen. Miljönämnden föreslås
lämna yttrande till Länsstyrelsen i enlighet med bilaga.
Beslut

Miljönämnden tillstyrker ansökan under förutsättning att bolaget vidtar
tillräckliga försiktighetsåtgärder för att förebygga luktolägenhet innan nytt
substrat tas emot och behandlas på anläggningen. Miljönämnden föreslås
lämna yttrande till Länsstyrelsen i enlighet med bilaga.

§ 20 Beslut om föreläggande förenat vid löpande vite,
Mawasim Alkhayr AB
Handläggare: Marlene Rünell
Dnr: M-2018-5437
Ärendebeskrivning

Mawasim Alkhayr AB bedriver livsmedelsverksamhet på Smedjan 1,
Osmundsgatan 3, i Örebro kommun sedan 1 november 2017. Miljökontoret
har bedrivit tät tillsyn på fastigheten då avfallshanteringen gett upphov till
nedskräpning och olägenhet. Gällande beslut om föreläggande förenat vid
löpande vite finns riktat mot bolaget men trots flera utdömanden av vite har
åtgärder inte vidtagits som medfört att situationen på fastigheten förbättrats.
Miljönämnden föreslås därför fatta ett nytt beslut med höjt vitesbelopp för att
motivera bolaget att vidta beständiga åtgärder.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-21
Förvaltningens bilder från Smedjan 1
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förelägga Mawasin Alkhayr AB,
organisationsnummer 559131-0668, i egenskap av verksamhetsutövare på
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Smedjan 1 i Örebro kommun att tillse att samtligt avfall som uppkommer i
verksamheten förvaras på ett sätt som inte medför nedskräpning av fastigheten
och/eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Mawasin Alkhayr AB ska erlägga ett vite om 20 000 kronor för varje tillfälle,
räknat från tre veckor efter delgivning av beslutet, som tillsynsmyndigheten kan
konstatera att beslutet har överträtts.
Beslutet gäller från det att föreläggandet vunnit laga kraft till 31 december
2019.
Detta beslut ersätter beslut om föreläggande förenat vid löpande vite daterat
2017-11-24, Dnr 2017- 4594.
Lagstöd
2 kap. 2 och 3 §, 15 kap. 11 och 26 §, 26 kap 9 och 14 § miljöbalken
(1998:808), 34 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt 4 § Lag (1985:206) om viten.
Beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga Mawasin Alkhayr AB,
organisationsnummer 559131-0668, i egenskap av verksamhetsutövare på
Smedjan 1 i Örebro kommun att tillse att samtligt avfall som uppkommer i
verksamheten förvaras på ett sätt som inte medför nedskräpning av fastigheten
och/eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Mawasin Alkhayr AB ska erlägga ett vite om 20 000 kronor för varje tillfälle,
räknat från tre veckor efter delgivning av beslutet, som tillsynsmyndigheten kan
konstatera att beslutet har överträtts.
Beslutet gäller från det att föreläggandet vunnit laga kraft till 31 december
2019.
Detta beslut ersätter beslut om föreläggande förenat vid löpande vite daterat
2017-11-24, Dnr 2017- 4594.
Lagstöd
2 kap. 2 och 3 §, 15 kap. 11 och 26 §, 26 kap 9 och 14 § miljöbalken
(1998:808), 34 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt 4 § Lag (1985:206) om viten.
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§ 21 Återrapportering om ordförandebeslut om förbud att
släppa ut livsmedel på marknaden Mawasim Alkhayr AB,
Smedjan 1
Handläggare: Gerd Holm
Dnr M-2019-391
Ärendebeskrivning

Återrapportering om ordförandebeslut taget den 29 januari 2019 angående
förbud att släppa ut livsmedel på marknaden Mawasim Alkhayr AB, Smedjan 1,
Osmundgatan 3 i Örebro kommun.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-29
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 22 Beslut om föreläggande vid vite, Hållstugan 30 i
Örebro kommun
Handläggare: Sara Kronberg
Dnr: M-2019-472
Ärendebeskrivning

Miljönämnden beslutar att vid vite förelägga Lovisas bar AB med
organisationsnummer 16559158–2639 att inte generera sådant buller att
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus överskrids i lägenhet
1301 på Stortorget 19b.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-02-05
Bullermätning Lovisas Bar
Bakgrundsmätning Lovisas Bar
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förelägga Lovisas bar AB, organisationsnummer
16559158–2639, Trädgårdsgatan 8, 702 12 Örebro, enligt följande:
Verksamheten ska inte överskrida Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller
inomhus i lägenhet 1301 på Stortorget 19b, 702 11 Örebro.
- Maximalt ljud L
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AFmax 45 dB
- Ljud från musikanläggningar L
AeqT 25 dB
- Lågfrekvent buller vid nedanstående tersband:
Tersband (Hz)

Ljudtrycksnivå (dB)

31,5

56

40

49

50

43

63

42

80

40

Tersband (Hz)

Ljudtrycksnivå (dB)

100

38

125

36

160

34

200

32

Beslutet förenas med löpande vite om 10 000 kr för varje inspektion av
verksamheten där Miljökontoret konstaterar att ett eller flera riktvärden
överskrids.
Beslutet börjar gälla omedelbart från det att beslutet delgivits, även om det
överklagas.
Lagstöd
2 kap. 2, 3 och 7 §§, 9 kap. 3 och 9 §§ samt 26 kap. 9, 14, 21 och 22 §§
miljöbalken
Beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga Lovisas bar AB, organisationsnummer
16559158–2639, Trädgårdsgatan 8, 702 12 Örebro, enligt följande:
Verksamheten ska inte överskrida Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller
inomhus i lägenhet 1301 på Stortorget 19b, 702 11 Örebro.
- Maximalt ljud L
AFmax 45 dB
- Ljud från musikanläggningar L
AeqT 25 dB
- Lågfrekvent buller vid nedanstående tersband:
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Tersband (Hz)

Ljudtrycksnivå (dB)

31,5

56

40

49

50

43

63

42

80

40

Tersband (Hz)

Ljudtrycksnivå (dB)

100

38

125

36

160

34

200

32

Beslutet förenas med löpande vite om 10 000 kr för varje inspektion av
verksamheten där Miljökontoret konstaterar att ett eller flera riktvärden
överskrids.
Beslutet börjar gälla omedelbart från det att beslutet delgivits, även om det
överklagas.
Lagstöd
2 kap. 2, 3 och 7 §§, 9 kap. 3 och 9 §§ samt 26 kap. 9, 14, 21 och 22 §§
miljöbalken

§ 23 Avfallsplan Örebro kommun
Handläggare: Andreas Sävenstam
Ärendebeskrivning

Information om ny avfallsplan för Örebro kommun.
Förslag till beslut

Miljönämnden tar informationen till protokollet.
Beslut

Miljönämnden tar informationen till protokollet.

§ 24 Ordförande och förvaltningen informerar
Ärendebeskrivning

Information från förvaltningen om:
- rekrytering av ny chef för hälsoskydd.
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§ 25 Genomgång av Meetings
Handläggare: Anna Dahlén
Ärendebeskrivning

Genomgång av Meetings senareläggs till ett annat tillfälle.
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