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Per Lilja (S), ordförande

Mats Andersson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2019-06-26.
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§ 62 Övriga frågor
Ärendebeskrivning

Michael Larsson (SD) anmäler en övrig fråga gällande plan för utbyggnad
av reningsverket. Förvaltningschef besvarar frågan direkt. Miljönämnden har
tillsyn över reningsverket men inget ansvar för det och därmed inga planer för
utbyggnad. Tekniska nämnden ansvarar över det och Miljönämnden utgör en
remissinstans.
Berit Tedsjö-Winkler (L) anmäler en övrig fråga gällande resistenta bakterier i
Svartån. Går dessa att stoppa eller förhindra? Förvaltningschefen besvarar
frågan direkt. Miljönämnden har tillsyn över vattnet i Svartån men har inte
några befogenheter att göra något åt de resistenta bakterierna.
Per Lilja (S) anmäler två övriga frågor gällande Smedjan 1 och detaljplanen som
inte medger livsmedelshandel. Vad säger stadsbyggnad?
Samt jordgubbshandlare, vad gäller vid tillstånd? Livsmedelsinspektör svarar
direkt: säljer man jordgubbar/andra livsmedel ska man vara registrerad och
Miljökontoret har kontinuerlig tillsyn på dessa.

§ 63 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 2019-05-01 till 2019-05-31 (W3D3 2019-05-01 till 2019-06-04)
Beslutsunderlag

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

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
- Miljönämnden beslutar att ta anmälan till protokollet.
Beslut

- Miljönämnden beslutar att ta anmälan till protokollet.

§ 64 Beslut om föreläggande vid vite att införa ett
fungerande system för spårbarhet, XXXXXXX,
XXXXXXXXXX i Örebro kommun
Handläggare: Annelie Jönsson Dnr M-XXXXX
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Ärendebeskrivning

XXXXX med firma har bedrivit grossistverksamhet i Örebro sedan våren
2018. Miljökontoret har vid upprepade tillfällen konstaterat att det saknas ett
fungerande system för spårbarhet. Krav har ställt genom ett föreläggande vid
vite att åtgärda bristerna men bristerna kvarstår.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-27
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga XXXXX med firma med
organisationsnummer XXXXXXX att på XXXXX, XXXXXXXX i Örebro
om att:
Införa ett fungerande system för spårbarhet. Alla livsmedel ska kunna spåras
ett steg bakåt (till leverantör) och ett steg framåt i livsmedelskedjan (andra
livsmedelsföretag)
Verksamheten ska kunna visa följande;
•
•

Vilket livsmedelsföretag verksamheten fått/köpt livsmedel ifrån, vad,
när och hur mycket
Vilka livsmedelsföretag (kunder) verksamheten gett/sålt livsmedel till,
vad, när och hur mycket

Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 300 000 kr vid varje tillfälle
som Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs.
Beslutet börjar gälla omedelbart efter delgivning av beslutet även om det
överklagas enligt 33§ livsmedelslagen.
Lagstöd
Myndighetens rätt att vidta åtgärder
Förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 artikel 54 punkt, avdelning
VII, kapitel 1 samt artikel 54
punkt 2h, avdelning VII, kapitel 1.
22-23§§ livsmedelslagen (2006:804)
33§ Livsmedelslagen (2006:804)
Spårbarhet
Förordning (EG) 178/2002, artikel 18. punkt 1-4
Vite
Lag om viten (1985:206) 2-3§§
23§ Livsmedelslagen (2006:804)
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Beslut

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga XXXXX med firma med
organisationsnummer XXXXXXX att på XXXXXXX, XXXXXX i Örebro
om att:
Införa ett fungerande system för spårbarhet. Alla livsmedel ska kunna spåras
ett steg bakåt (till leverantör) och ett steg framåt i livsmedelskedjan (andra
livsmedelsföretag)
Verksamheten ska kunna visa följande;
•
•

Vilket livsmedelsföretag verksamheten fått/köpt livsmedel ifrån, vad,
när och hur mycket
Vilka livsmedelsföretag (kunder) verksamheten gett/sålt livsmedel till,
vad, när och hur mycket

Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 300 000 kr vid varje tillfälle
som Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs. Beslutet
börjar gälla omedelbart efter delgivning av beslutet även om det överklagas
enligt 33§ livsmedelslagen.
Lagstöd
Myndighetens rätt att vidta åtgärder
Förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 artikel 54 punkt, avdelning
VII, kapitel 1 samt artikel 54
punkt 2h, avdelning VII, kapitel 1.
22-23§§ livsmedelslagen (2006:804)
33§ Livsmedelslagen (2006:804)
Spårbarhet
Förordning (EG) 178/2002, artikel 18. punkt 1-4
Vite
Lag om viten (1985:206) 2-3§§
23§ Livsmedelslagen (2006:804)

§ 65 Beslut om föreläggande vid vite om förbud att släppa
ut oförpackade livsmedel på marknaden, XXXXXXXXXXX
i Örebro kommun
Handläggare: Annelie Jönsson Dnr M-XXXXXXX
Ärendebeskrivning

XXXXXX enskild firma har bedrivit grossistverksamhet i anläggningen i
XXXXXXX sedan våren 2018. Miljökontoret har vid upprepade tillfällen
konstaterat att verksamheten haft problem med skadedjur och ställt krav på
åtgärder. Problemen har eskalerat och verksamheten har inte följt de beslut
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som Miljönämnden fattat. Den 8 maj 2019 delgavs verksamheten beslut om
förbud att släppa ut oförpackade livsmedel från anläggningen. Miljökontoret
kunde vid kontrollen 16 maj konstatera att detta inte hade följts.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-27
Bilagor
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden i Örebro beslutar att förbjuda XXXXX med firma med
organisationsnummer XXXXXXX att på XXXXXXXXX i Örebro om att:
Släppa ut oförpackade livsmedel på marknaden som förvarats eller hanterats i
anläggningen på XXXXXXX.
Förbudet förenas med ett löpande vite om 250 000 kr vid varje tillfälle som
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs.
Beslutet kan hävas av Miljönämnden då verksamheten kan visa att lokalen är
lämplig att förvara oförpackade livsmedel i;
•
•
•
•
•

Skadedjursangrepp ska förebyggas och skadedjur ska bekämpas på ett
effektivt sätt
Porten ska sluta tätt och hållas stängd när den inte används
Lokalen ska vara tät så att skadedjur inte tar sig in
Spillning från skadedjur ska inte förekomma.
Lokalen och dess inredning ska hållas ren och i så god ordning att
eventuella skadedjursangrepp eller spår av skadedjur går att upptäcka.

Beslutet börjar gälla omedelbart efter delgivning av beslutet även om det
överklagas enligt 33§ livsmedelslagen.
Lagstöd
Myndighetens rätt att vidta åtgärder
Förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004, artikel 54.1, avdelning VII,
kapitel 1 samt 54.2h, avdelning VII, kapitel 1.
22§ Livsmedelslagen (2006:804)
33§ Livsmedelslagen (2006:804)
Skadedjur
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel IX.4.
Förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I.2c
Rengöring
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I.1
Vite

6 (20)

ÖREBRO

Protokoll

Lag om vite (1985:206) 2-4§
23§ Livsmedelslagen (2006:804)
Beslut

Miljönämnden i Örebro beslutar att förbjuda XXXXXX med firma med
organisationsnummer XXXXXXX att på XXXXXXXX i Örebro om att:
Släppa ut oförpackade livsmedel på marknaden som förvarats eller hanterats i
anläggningen på XXXXXXXXX.
Förbudet förenas med ett löpande vite om 250 000 kr vid varje tillfälle som
Miljönämnden vid tillsyn uppmärksammar att beslutet inte följs.
Beslutet kan hävas av Miljönämnden då verksamheten kan visa att lokalen är
lämplig att förvara oförpackade livsmedel i;
•
•
•
•
•

Skadedjursangrepp ska förebyggas och skadedjur ska bekämpas på ett
effektivt sätt
Porten ska sluta tätt och hållas stängd när den inte används
Lokalen ska vara tät så att skadedjur inte tar sig in
Spillning från skadedjur ska inte förekomma.
Lokalen och dess inredning ska hållas ren och i så god ordning att
eventuella skadedjursangrepp eller spår av skadedjur går att upptäcka.

Beslutet börjar gälla omedelbart efter delgivning av beslutet även om det
överklagas enligt 33§ livsmedelslagen.
Lagstöd
Myndighetens rätt att vidta åtgärder
Förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004, artikel 54.1, avdelning VII,
kapitel 1 samt 54.2h, avdelning VII, kapitel 1.
22§ Livsmedelslagen (2006:804)
33§ Livsmedelslagen (2006:804)
Skadedjur
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel IX.4.
Förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I.2c
Rengöring
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I.1
Vite
Lag om vite (1985:206) 2-4§
23§ Livsmedelslagen (2006:804)
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§ 66 Beslut om föreläggande vid löpande vite, XXXXX,
XXXXXX i Örebro kommun
Handläggare: Anton Elm Dnr M-XXXXXXX
Ärendebeskrivning

XXXXXXXXXXXXX bedriver livsmedelsverksamhet på fastigheten
XXXXXXX. Miljökontoret har sedan 2015 bedrivit frekvent tillsyn på
fastigheten då avfallshanteringen gett upphov till nedskräpning och olägenhet.
Flera viten har dömts ut för verksamheten men tillräckliga åtgärder har inte
vidtagits, och situationen på fastigheten har inte förbättrats. Då XXXXXXX är
ny ägare sedan den 29 april 2019 föreslås Miljönämnden fatta ett nytt beslut
med löpande vite för att motivera att åtgärder vidtas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-06-07
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förelägga XXXXXXX, XXXXXX, i egenskap av
verksamhetsutövare på XXXXXX i Örebro kommun, att tillse att samtligt
avfall som uppkommer i verksamheten förvaras och hanteras på ett sätt som
inte medför nedskräpning av fastigheten och/eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön.
XXXXXXX ska erläggas 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.
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 XXXXXXX, XXXXXX,i egenskap av
verksamhetsutövare på XXXXXXX i Örebro kommun, att tillse att samtligt
avfall som uppkommer i verksamheten förvaras och hanteras på ett sätt som
inte medför nedskräpning av fastigheten och/eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön.
XXXXXXX ska erläggas 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.
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Beslutet gäller från det att föreläggandet vunnit laga kraft till 31 december
2019.
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.

§ 67 Beslut om föreläggande vid vite gällande märkning –
XXXXXXXXXX.
Handläggare: Gerd Holm Drn: M-XXXXXX
Ärendebeskrivning

Den 1 oktober 2017 registrerades företaget XXXXXXXXX som
verksamhetsutövare på XXXXXXXX. Under sommaren 2018 blev
XXXXXXX delägare i företaget XXXXXXXX. Vid kontrollbesök har brister
gällande märkning konstaterats i så stor omfattning att Miljönämnden fattat
beslut om föreläggande förenat med vite där det ställts krav på att åtgärda
brister gällande märkning. Sista åtgärdsdatum var satt till den 15 maj 2019.
Den 17 maj 2019 inkom en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
där det framgick att XXXXX med firma bedriver verksamheten fr. o. m den 29
april 2019 och butiken har bytt namn till XXXXX. XXXXXXX har varit
delägare i företaget XXXXXXXXXXX och därmed haft vetskap om bristerna
i verksamheten samt de krav som Miljönämnden ställt.
Ett kontrollbesök genomfördes den 22 maj 2019. Vid besöket
uppmärksammades flera avvikelser gällande felaktig märkning. Eftersom
bristerna gällande märkning är omfattande anser Miljökontoret att det är
motiverat med ett föreläggande med vite som riktas till företaget XXXXXX
med firma.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-27
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga XXXXXX med firma med
organisationsnummer XXXXXXXX att i butiken XXXXXXXXX i Örebro.
Säkerställa att alla färdigförpackade livsmedel som företaget släpper ut på
marknaden är korrekt märkta enligt gällande lagstiftning.
Det innebär att alla färdigförpackade livsmedel ska vara korrekt 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.
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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.
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 31 augusti 2019. Efter det datumet
kommer en uppföljning att ske.
Lagstöd
Myndighetens rätt att vidta åtgärder
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, artikel 54.1,
avdelning VII, kapitel 1
Förordning (EG) nr 882/2004 artikel 54.2h, avdelning VII, kapitel 1
Livsmedelslagen (2006:804) 22§
Förordning (EU) 1169/2011, artikel 7
Livsmedelsverkets föreskrifter (2014:4) 5§
Rengöring
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I.1
Vite
Lag (1986:206) om viten, 2 och 3 §§
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Beslut

Miljönämnden i Örebro beslutar att förelägga XXXXX med firma med
organisationsnummer XXXXXXX att i butiken XXXXXXXXX i Örebro.
Säkerställa att alla färdigförpackade livsmedel som företaget släpper ut på
marknaden är korrekt märkta enligt gällande lagstiftning.
Det innebär att alla färdigförpackade livsmedel ska vara korrekt 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.
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 31 augusti 2019. Efter det datumet
kommer en uppföljning att ske.
Lagstöd
Myndighetens rätt att vidta åtgärder
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, artikel 54.1,
avdelning VII, kapitel 1
Förordning (EG) nr 882/2004 artikel 54.2h, avdelning VII, kapitel 1
Livsmedelslagen (2006:804) 22§
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Förordning (EU) 1169/2011, artikel 7
Livsmedelsverkets föreskrifter (2014:4) 5§
Rengöring
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I.1
Vite
Lag (1986:206) om viten, 2 och 3 §§

§ 68 Tillsyn av East West Sushi AB och tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Lion Bar
Handläggare: Raine Flodman AlkT 07-2019-00077
Ärendebeskrivning

East West Sushi AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att servera
alkoholdrycker vid restaurang Lion bar, Engelbrektsgatan 8 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 stora differenser mellan inköpta och
försålda volymer av alkoholdrycker i företagets restaurangrapport för 2018.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-16
Uppgifter från Lion Bar inkommet 2019-06-14
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen 9 kap. 14 § samma lag.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen 9 kap. 14 § samma lag.

§ 69 Tillsyn av ÖrebroTownhouse AB och tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Makeriet
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2019-00101
Ärendebeskrivning

ÖrebroTownhouse AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Makeriet, Kungsgatan 3 i Örebro.
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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 vårt tillsynsbesök den 18/19 maj kl.
00.30. Vid besöket uppgav den serveringsansvariga personen att köket var
stängt och att man inte kunde servera lagad eller tillredd mat.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-21
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen om mat 8 kap. 15 § första stycket samma
lag.
Beslut

Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen om mat 8 kap. 15 § första stycket samma
lag.

§ 70 Tillsyn av Restaurang China Viking AB och tillstånd att
servera
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2019-00099
Ärendebeskrivning

Restaurang China Viking AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Örebro Ölhall, Klostergatan 11 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 vårt tillsynsbesök den 18 maj kl.
23.30. Vid besöket uppgav den serveringsansvariga personen att man hade en
(1) maträtt som kunde serveras. Vid kontroll i köket och kylskåpen visade det
sig att matråvara saknades.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-21
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden meddelar företaget en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då
företaget inte har följt bestämmelsen om mat 8 kap. 15 § 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 mat 8 kap. 15 § första stycket samma
lag

§ 71 Tillsyn av Stortorget i Örebro AB och tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Stora Örebro bar kök
Handläggare: Leif Andersson AlkT 07-2019-00088
Ärendebeskrivning

Stortorget i Örebro AB, nedan kallad företaget, har meddelats tillstånd att
servera alkoholdrycker vid Stora Örebro bar & kök, Stortorget 4 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 bifogat fotografi. Av fotografiet
framgår att gäster har druckit alkoholdrycker utanför meddelad serveringsyta.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-20
Fotografi
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 i 8 kap. 14 § första stycket samma lag.
Beslut

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

§ 72 Beslut om att vidta åtgärder, Axbergs-Åby 4:18 i
Örebro kommun
Handläggare: Johan Eliasson Dnr M-2019-1269
Ärendebeskrivning

Detta är ett förslag till beslut. Beslutet gör anspråk på att Trafikverket ska göra
en bullerutredning och redovisa åtgärdsförslag för att förhindra buller och lukt
ifrån den intilliggande järnvägen bredvid fastigheten Axbergs-Åby 4:18 i
Örebro kommun. Vidare ska beslutade åtgärder redovisas till Miljönämnden
senast 5 månader efter att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-09
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Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förelägga Trafikverket, organisationsnummer:
202100-6297, Box 810, 781 28 Borlänge, att på fastigheten Axbergs-Åby 4:18 i
Örebro kommun:
1. Låta sakkunnig göra en bullerutredning gällande exponering inomhus och
utomhus av spårskrik från inbromsning från den närliggande järnvägen.
Utredningen ska redovisa vilka LAFmax dB - nivåer som man kan exponeras
för på fastigheten.
2. Redovisa åtgärdsförslag för att avhjälpa exponering av spårskrik på
fastigheten. Vid framtagande av åtgärdsförslag ska det utredas om det är
möjligt att bromsa norr om bebyggelsen i Axbergs-Åby där antal
bostadsfastigheter intill järnvägen är färre. Åtgärdsförslagen ska redovisas med
uppskattade kostnadsberäkningar.
3. Redovisa åtgärdsförslag för att avhjälpa lukt som uppstår i
bostadsbyggnaden vid inbromsning från den närliggande järnvägen.
Åtgärdsförslagen ska redovisas med uppskattade kostnadsberäkningar.
Ovanstående punkter ska redovisas till Miljönämnden senast 5 månader efter
att beslutet vunnit laga kraft.
Lagstöd
2 kap. 2, 3 och 7 §§, 9 kap. 3 och 9 §§ samt 26 kap. 9, 19, 21 och 22 §§
miljöbalken (1998:808) samt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga Trafikverket, organisationsnummer:
202100-6297, Box 810, 781 28 Borlänge, att på fastigheten Axbergs-Åby 4:18 i
Örebro kommun:
1. Låta sakkunnig göra en bullerutredning gällande exponering inomhus och
utomhus av spårskrik från inbromsning från den närliggande järnvägen.
Utredningen ska redovisa vilka LAFmax dB - nivåer som man kan exponeras
för på fastigheten.
2. Redovisa åtgärdsförslag för att avhjälpa exponering av spårskrik på
fastigheten. Vid framtagande av åtgärdsförslag ska det utredas om det är
möjligt att bromsa norr om bebyggelsen i Axbergs-Åby där antal
bostadsfastigheter intill järnvägen är färre. Åtgärdsförslagen ska redovisas med
uppskattade kostnadsberäkningar.
3. Redovisa åtgärdsförslag för att avhjälpa lukt som uppstår i
bostadsbyggnaden vid inbromsning från den närliggande järnvägen.
Åtgärdsförslagen ska redovisas med uppskattade kostnadsberäkningar.
Ovanstående punkter ska redovisas till Miljönämnden senast 5 månader efter
att beslutet vunnit laga kraft.
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Lagstöd
2 kap. 2, 3 och 7 §§, 9 kap. 3 och 9 §§ samt 26 kap. 9, 19, 21 och 22 §§
miljöbalken (1998:808) samt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

§ 73 Beslut om föreläggande vid vite om att inkomma
med uppgifter, XXXXXXXXX i Örebro kommun
Handläggare: Linnea Hadermo Dnr M-XXXXXXX
Ärendebeskrivning

Den 6 november 2018 inkom till Miljökontoret i Örebro kommun ett anonymt
klagomål gällande mottagning av avfallsmassor på berörd fastighet.
Miljökontoret genomförde därefter ett tillsynsbesök på fastigheten samma dag.
Miljökontoret kunde på plats konstatera att en försänkning mellan två gärden
fylls ut en med större mängd avfallsmassor. Miljönämnden förbjöd ytterligare
införsel av avfallsmassor i beslut daterat 2018-11-19, ärende XXXXXX. I
samma beslut förelades verksamhetsutövaren XXXXXX att inkomma med
uppgifter om de tillförda massorna. Uppgifterna skulle inkomma senast 10
veckor efter delgivning. Delgivning skedde den 11 februari 2019 och därmed
skulle uppgifter ha inkommit senast den 21 april 2019. Inga uppgifter har
hittills inkommit till Miljönämnden. Föreläggande med vite anses därför
nödvändigt för att få kunskap om avfallsmassornas inverkan på närliggande
mark och vatten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-06-07
Bilagor
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar att förelägga XXXXXX med personnummer
XXXXXXXX att inkomma med följande uppgifter om utfyllnaden som skett
på fastigheten XXXXXXXX i Örebro kommun:
1. Vid ett vite om 15 000 kronor inkomma med en skriftlig motivering till
varför åtgärden (utfyllnaden av markerat område på karta i Bilaga 1)
inte är anmälningspliktig.
2. Vid ett vite om 10 000 kronor inkomma med en redovisning av vilka
massor som använts vid utfyllnaden. Följande uppgifter ska
redovisningen av massorna innehålla:
a. Ursprung (fastighet)
b. Mängder (anges i ton)
c. Provtagningsresultat av massornas föroreningsgrad, i det fall prover
är genomförda.
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Underlag enligt 1 och 2 ska skickas till Miljönämnden i Örebro kommun inom
10 veckor efter delgivning av beslutet.
Lagstöd
2 kap. 1 och 3 §§, 26 kap. 9, 14 och 21 §§ miljöbalken (SFS 1998:808)
Beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga XXXXXX med personnummer
XXXXXXXX att inkomma med följande uppgifter om utfyllnaden som skett
på fastigheten XXXXXX i Örebro kommun:
1. Vid ett vite om 15 000 kronor inkomma med en skriftlig motivering till
varför åtgärden (utfyllnaden av markerat område på karta i Bilaga 1)
inte är anmälningspliktig.
2. Vid ett vite om 10 000 kronor inkomma med en redovisning av vilka
massor som använts vid utfyllnaden. Följande uppgifter ska
redovisningen av massorna innehålla:
a. Ursprung (fastighet)
b. Mängder (anges i ton)
c. Provtagningsresultat av massornas föroreningsgrad, i det fall prover
är genomförda.
Underlag enligt 1 och 2 ska skickas till Miljönämnden i Örebro kommun inom
10 veckor efter delgivning av beslutet.
Lagstöd
2 kap. 1 och 3 §§, 26 kap. 9, 14 och 21 §§ miljöbalken (SFS 1998:808)

§ 74 Tillsynsplan enligt alkohollagen 2019 och 2020
Ärendenummer: Mn 96/2019
Handläggare: Kristian Hellström
Ärendebeskrivning

Information om Tillsynsplan enligt alkohollagen 2019 och 2020
Beslutsunderlag

Tillsynsplan enligt alkohollagen 2019 och 2020
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
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§ 75 Delegationsordning 2019
Ärendenummer: Mn 120/2018
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Den 1 juli 2019 träder den nya lagen om tobak och liknande produkter i kraft,
samtidigt som tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare upphävs. I föreslagen revidering av Miljönämndens
delegationsordning finns totalt 14 nya delegationspunkter där beslutanderätt
delegeras till miljö- och hälsoskyddsinspektör respektive till förvaltningschef.
Delegationen innebär att Miljönämnden har möjlighet att utföra sitt uppdrag
effektivt och på ett förvaltningsrättsligt korrekt sätt.
Miljökontoret föreslår att den reviderade delegationsordningen (reviderad
2019-05-20) ska gälla från och med den 1 juli 2019, det vill säga samtidigt som
den nya lagen om tobak och liknande produkter träder i kraft.
Beslutsunderlag

Miljönämndens delegationsordning 2019 (Mn 120/2018), reviderad 2019-05-20
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Nämnden godkänner Miljönämndens delegationsordning 2019, reviderad
2019-05-20.
Miljönämndens delegationsordning 2019, reviderad 2019-05-20, gäller från och
med den 1 juli 2019.
Beslut

Nämnden godkänner Miljönämndens delegationsordning 2019, reviderad
2019-05-20.
Miljönämndens delegationsordning 2019, reviderad 2019-05-20, gäller från och
med den 1 juli 2019.
Reservation

Michael Larsson (SD) reserverar sig mot formulering i tjänsteskrivelsen under
konsekvensen på sidan 2:
"Genom att arbeta effektivt och rättssäkert kan Miljönämnden och
Miljökontoret fortsätta att arbeta med frågor som bland annat bidrar till ett
bättre klimat, en bättre folkhälsa och tryggare livsmedel för barn och vuxna
oavsett könstillhörighet, sexuell läggning, etnisk eller nationell bakgrund, ålder
eller var i kommunen de bor och vistas" med motiveringen att det räcker att
skriva invånare och besökare i kommunen.
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§ 76 Behovsutredning
Ärendenummer: Mn 77/2019
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Miljönämnden ska varje år se över det behov av tillsyn som finns inom
nämndens ansvarsområde enligt miljöbalken, samt det behov av kontroll som
finns inom nämndens ansvarsområde enligt livsmedelslagstiftningen. Detta
görs i nämndens behovsutredning. Behovsutredningen omfattar en
treårsperiod och aktualiseras varje år.
Beslutsunderlag

Behovsutredning 2020–2022
Bilaga till behovsutredning 2020–2022
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden
– Miljönämnden godkänner behovsutredning 2020–2022 med tillhörande
bilaga.
Beslut

– Miljönämnden godkänner behovsutredning 2020–2022 med tillhörande
bilaga.
Reservation

Michael Larsson (SD) reserverar sig mot formulering i tjänsteskrivelsen under
konsekvenser på sidan 2:
"...eller för invånare och besökare i kommunen, oavsett ålder, könstillhörighet
eller bakgrund".

§ 77 Ordförande och förvaltning informerar
Ärendebeskrivning

Information till Miljönämnden:
•
•
•
•
•

Förvaltningschefen uppdaterar kring flytten till Citypassagen där
upplevelsen varit mycket positiv.
Information kring samarbete med Stadsbyggnad om ett tillfälligt
bygglov.
Information om Skansback som velat utöka sin verksamhet. Den
remiss som lämnats av förvaltningen anser vi inte har tagits i
beaktande. Beslutet är överklagat till länsstyrelsen.
Diskussion om kaffe i Ulla Billkvist park- Miljökontoret har inte
utfärdat något förbud mot kaffe i parken och är inte inblandad i det
Information om att Lilla Örebro har överklagat beslutet från
föregående sammanträde om att inte tillåta ökad öppettid.
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•

Ordföranden önskar nämnden och förvaltningen en skön sommar

Beslut

Informationen tas till protokollet.
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