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Datum:
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2019-03-11
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Sessionssalen, Stadsbygnadshus II

Närvarande ledamöter
Per Lilja (S)
Brittis Sundström (KD)
Tomas Runnquist (M)
Gunilla Neogard (S)
Arne Bergqvist (S)
Linda Linder (S)
Christer Karlsson (S)
Berit Hallén (S)
Marita Andersson (C)
Mats Nilsson (V)
Sara Lundberg (M)
Karin Pernefalk (M)
Berith Tedsjö-Winkler (L)
Sten Lang (MP)
Leif Åke Persson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Mats Andersson (M)

§§26-30, §§34-37 på grund av jäv

Tjänstgör för Tomas Runnqvist §31,
§32, §33

Närvarande ersättare
Mikael Tilert (S)
Jan Jorsäter (C)
Kent Ekström (KD)
Helena Viking (V)
Thomas Eckard (L)
Michael Larsson (SD)
Övriga
Anna Dahlén
Kristian Hellström
Johanna Elfving

Nämndsekreterare
Enhetschef
Enhetschef Miljöskydd

Paragraf 26–36
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Anna Dahlén, sekreterare
Justerat den 11 mars 2019.

Per Lilja (S), ordförande

Sara Lundberg (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 13 mars 2019.
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§ 26 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 2019-02-01 till 2019-02-28.
Beslutsunderlag

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

Miljönämnden beslutar att ta anmälan till protokollet.

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

Miljönämndens verksamhetsplan med budget 2019 anger hur nämnden ska
arbeta för att kommunen ska nå sina mål och utvecklas till att bli
Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Verksamhetsplanen visar vilka
effekter som Miljönämnden och Miljökontoret ska uppnå under året.
Nämndens skattefinansierade budget uppgår till 16 227 tkr.
Avgiftsfinansieringsgraden förväntas öka jämfört med föregående år till 53,4
procent
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2019
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till miljönämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2019 för Miljönämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2019 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
Beslut

1. Verksamhetsplan med budget 2019 för Miljönämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2019 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
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Reservation

Thomas Runnqvist (M), Sara Lundberg (M), Karin Pernefalk (M), reserverar
sig till förmån för egen budget.
Sten Lang (MP) reserverar sig till förmån för egen budget.
Berith Tedsjö-Winkler (L) reserverar sig till förmån för egen budget och
lämnar skriftlig reservation till protokollet.
Mats Nilsson (V) reserverar sig till förmån för egen budget.
Leif-Åke Persson (SD) reserverar sig till förmån för egen budget.

§ 28 Remiss miljöfarlig verksamhet - Tillståndsansökan
Scanspac
Handläggare: Louise Kransmo M-2018-1153
Ärendebeskrivning

Scanspacs verksamhet startade på fastigheten 1965 och den huvudsakliga
tillverkningen utgörs av våta spackelprodukter. Produktionen uppgår för
närvarande (2017) till 26 400 m3 spackelprodukter, vilket motsvarar ca 35 000
ton. MPD lämnade den 22 november 2005 bolaget tillstånd enligt miljöbalken
till tillverkning av våta spackelprodukter på fastigheten Eldvalla 3:11 (dnr
5511–13335–2004). I beslut den 21 november 2006 upphävdes villkor 2 och
ersattes med ett utredningsvillkor och provisorisk föreskrift. I beslut den 15
maj 2009 fastställdes slutliga villkor för utsläpp av processvatten som sedan
ändrades efter ansökan från bolaget i beslut den 16 april 2012.
Tillståndsansökan gäller en ökning av tillståndsgivna produktionsmängder av
våta spackelprodukter från nuvarande 32 000 m3 till 70 000 m3 per år. I
samband med utökningen kommer den nuvarande reningsanläggningen för
processvatten att ersättas med en ny anläggning.
Miljönämnden föreslås besluta att tillstyrka bolagets ansökan under
förutsättning att Miljönämndens yrkande på ändringar i de föreslagna villkoren
tillämpas i tillståndet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-02-26
Tillståndsansökan Scanspac Glanshammar 2018-09-03
Komplettering av tillståndsansökan Scanspac Glanshammar 2019-01-07
Förslag till beslut

¨Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkter som yttrande rörande
Saint Gobain Sweden AB Scanspac angående den inlämnade ansökan om
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utökad tillverkning av våta spackelprodukter på fastigheten Eldvalla 3:11,
Glanshammar, Örebro kommun.
Miljönämnden yrkar på nya villkor för den miljöfarliga verksamheten avseende:
•
•
•

•

Utsläpp av renat processavloppssvatten
Utsläpp av dagvatten till närliggande dike från verksamhetsområdet
Nya mätvärden som ska ersätta gamla omoderna mätvärden:
o TOC ersätter BOD på utsläpp till vatten
o Akutox daphnia ersätter microtox på utsläpp till vatten
o Utsläpp av stoft till luft
Rening av processavloppsvatten utifrån bästa möjliga teknik

Miljönämnden föreslås lämna yttrande till Länsstyrelsen enligt nedan.
Yrkande

Arne Bergqvist (S) yrkar bifall till förslag.
Beslut

Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkter som yttrande rörande
Saint Gobain Sweden AB Scanspac angående den inlämnade ansökan om
utökad tillverkning av våta spackelprodukter på fastigheten Eldvalla 3:11,
Glanshammar, Örebro kommun.
Miljönämnden yrkar på nya villkor för den miljöfarliga verksamheten avseende:
•
•
•

•

Utsläpp av renat processavloppssvatten
Utsläpp av dagvatten till närliggande dike från verksamhetsområdet
Nya mätvärden som ska ersätta gamla omoderna mätvärden:
o TOC ersätter BOD på utsläpp till vatten
o Akutox daphnia ersätter microtox på utsläpp till vatten
o Utsläpp av stoft till luft
Rening av processavloppsvatten utifrån bästa möjliga teknik

Miljönämnden föreslås lämna yttrande till Länsstyrelsen enligt nedan.

§ 29 Gallring 2019
Ärendenummer: Mn 5/2019
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

I den kommungemensamma arkiveringsplanen (KA) framgår det under punkt
479 att en redovisning ska göras årligen till respektive nämnd på de handlingar
som gallras.
Bifogade gallringsdokument visar vilken gallring som har utförts på
Miljökontoret 2019.

5 (13)

Protokoll

Mn 130/2018

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-02-06 - Gallring 2019
Gallringsdokument 2019
Gallring i förtid
Förslag till beslut

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

Miljönämnden lägger informationen till handlingarna.

§ 30 Handlingar som gallrats i förtid 2019
Ärendenummer: Mn 5/2019
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Ytterligare en handlingstyp som Miljökontoret har gallrat i förtid inför flytten
till Citypassagen våren 2019.
Denna handling är gallrad i förtid 2019
Kvartalsrapport avloppsverk år 2015–2016. Egentlig gallringsfrist 5 år.
Originalen förvaras hos Tekniska förvaltningen, sammanställningen i
miljörapporten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-02-06
Gallring i förtid
Förslag till beslut

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

Miljönämnden lägger informationen till handlingarna.

§ 31 Tillsyn av John Pierre KB och tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Burger Master
Handläggare: Raine Flodman AlkT 07-2019-00019
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Ärendebeskrivning

John & Pierre KB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Burger Master, Ringgatan 30 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 två tillsynsbesök där det saknades
alkoholfritt vin.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-02-13
Protokoll från tillsynsbesök
Förslag till beslut

Miljökontoret förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i 8 kap. 22 § samma lag.
Jäv

Thomas Runnqvist (M) anmäler jäv, ersätts av Mats Andersson (M).
Yrkande

Arne Bergqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Sara Lundberg (M) Karin Pernefalk (M), Mats Andersson (M) och Berit
Tedsjö-Winkler (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag enligt bilaga.
Leif-Åke Persson (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, bifall mot avslag och
ställer dessa mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i 8 kap. 22 § samma lag.
Reservation

Sara Lundberg (M) Karin Pernefalk (M), Mats Andersson (M) och Berit
Tedsjö-Winkler (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och
lämnar en skriftlig reservation till protokollet.
Leif-Åke Persson (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 32 Tillsyn av JG Baronen Handelsbolag och tillstånd att
servera alkoholdrycker vid restaurang Baronen
Handläggare: Leif Andersson Alk-T 07-2019-00001
Ärendebeskrivning

JG Baronen Handelsbolag, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att
servera alkoholdrycker vid restaurang Baronen, Hjalmar Bergmans Väg 50 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 två tillsynsbesök där det saknades
alkoholfritt vin.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-30
Protokoll från tillsynsbesöken.
Förslag till beslut

Miljökontoret förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i 8 kap. 22 § samma lag.
Jäv

Thomas Runnqvist (M) anmäler jäv, ersätts av Mats Andersson (M)
Yrkande

Arne Bergqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Sara Lundberg (M) Karin Pernefalk (M), Mats Andersson (M) och Berit
Tedsjö-Winkler (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag enligt bilaga.
Leif-Åke Persson (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, bifall mot avslag och
ställer dessa mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i 8 kap. 22 § samma lag.
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Reservation

Sara Lundberg (M) Karin Pernefalk (M), Mats Andersson (M) och Berit
Tedsjö-Winkler (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och
lämnar en skriftlig reservation till protokollet.
Leif-Åke Persson (SD) reserverar sig mot beslutet.

§ 33 Tillsyn av firma XXXXXXX och tillstånd att servera
alkoholdrycker vid restaurang XXXXXXXXXXX
Handläggare: Leif Andersson AlkT XXXXXXX
Ärendebeskrivning

Firma XXXXXXXX, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid restaurang XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX.
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 två tillsynsbesök där det saknades
alkoholfritt vin.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-30
Protokoll från tillsynsbesök
Förslag till beslut

Miljökontoret förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i 8 kap. 22 § samma lag.
Jäv

Thomas Runnqvist (M) anmäler jäv, ersätts av Mats Andersson (M)
Yrkande

Arne Bergqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Sara Lundberg (M) Karin Pernefalk (M), Mats Andersson (M) och Berit
Tedsjö-Winkler (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag enligt bilaga.
Leif-Åke Persson (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, bifall mot avslag och
ställer dessa mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen
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Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen i 8 kap. 22 § samma lag.
Reservation

Sara Lundberg (M) Karin Pernefalk (M), Mats Andersson (M) och Berit
Tedsjö-Winkler (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och
lämnar en skriftlig reservation till protokollet.
Leif-Åke Persson (SD) reserverar sig mot beslutet.

§ 34 Remissvar Föreskrifter om ändring i
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om
tillståndsbevis
Ärendenummer: Mn 53/2019
Handläggare: Leif Andersson
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har ombetts avge yttrande beträffande rubricerat ärende
gällande en ändring i FoHMFS 2014:6.
Undertecknad tjänsteman har deltagit i referensgruppens arbete och redan
framfört vissa synpunkter där. Generellt sett, menar vi, bör bestämmelser som
inte fyller någon praktisk funktion eller som är svårtillämpade avskaffas.
I detta fall är det en föreskrift med bestämmelser som innebär att kommunerna
ska uppge vissa uppgifter i tillståndsbevis för serveringstillstånd. Uppgifterna
berör:
- högsta personantal i lokalen
- antal sittplatser
- kategorikod i restaurangnumret
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-02-27
Förslag
Konsekvensutredning
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
-

Remissvaret antas enligt nedan och överlämnas till Folkhälsoinstitutet

Beslut

Remissvaret antas enligt nedan och överlämnas till Folkhälsoinstitutet
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§ 35 Projekt Biosalonger
Handläggare: Jennie Karlsson
Ärendebeskrivning

Återrapportering av bullermätning av biosalonger.
Förslag till beslut

Miljönämnden tar informationen till protokollet.

§ 36 Ordförande och förvaltning informerar
Handläggare: Johanna Bengtsson
Ärendebeskrivning

Information från förvaltningen:
•
•
•
•

Presentation av Markus Behr som är tillfällig verksamhetschef på
Hälsoskyddsenheten efter Anders Ringqvist.
Information om läget med flytten till Citypassagen.
Utbildning på Loka brunn är inställt och förflyttad till City
Konferenscenter.
Lantmäteriet kommer bli förflyttat från Stadsbyggnad till Miljökontoret
under 2019.

Förslag till beslut

Informationen läggs till protokollet.
Beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen läggs till protokollet.
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