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Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare
Justerat den 20 augusti 2019.

Per Lilja (S), ordförande

Tomas Runnquist (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 augusti 2019.
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§ 78 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 beslutar att följande personer får närvara hela sammanträdet:
- Anders Larsson
- Daniel Johansson
Beslut

Miljönämnden beslutar att följande personer får närvara hela sammanträdet:
- Anders Larsson
- Daniel Johansson

§ 79 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 2019-06-01 till 2019-07-31
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.

3 (11)

ÖREBRO

Protokoll

§ 80 Detaljplan Törsjö 1:8
Ärendenummer: Mn 91/2019
Handläggare: Jennie Karlsson
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om
yttrande senast den 27 maj 2019. Syftet med planen är att möjliggöra
bostadsbebyggelse i form av småhus. Samtidigt syftar planen till att bevara ett
grönstråk och att göra gatunätet i stadsdelen Marieberg mer finmaskigt för
både bil-, cykel-, och gångtrafik.
Beslutsunderlag

Samrådshandlingar från Stadsbyggnad Örebro den 27 maj 2019.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden har ingen erinran gällande detaljplanen för Törsjö 1:8.
Beslut

Miljönämnden har ingen erinran gällande detaljplanen för Törsjö 1:8.

§ 81 Detaljplan Törsjö 13:2
Ärendenummer: Mn 93/2019
Handläggare: Jennie Karlsson
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat ärende med begäran om
yttrande senast den 24 maj 2019. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett
nytt verksamhetsområde med direkt anslutning till järnväg. Detaljplanen tillåter
i huvudsak järnvägsanknuten lagerverksamhet, kombiterminal, kontor och
verksamheter knutna till drift och service för alla trafikslag så som järnväg, bil,
buss, taxi, utryckningsfordon.
Beslutsunderlag

Samrådshandlingar från Stadsbyggnad Örebro den 24 maj 2019.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden har inga synpunkter på detaljplanen för Törsjö 13:2.
Nämndens behandling

Sten Lang (MP), Thomas Runnqvist (M), Karin Pernefalk (M) Mats Andersson
(M), Berit Tedsjö-Winkler (L) och Mats Nilsson (V) lämnar ett särskilt yttrande
ang. detaljplanen för Törsjö 13:2. Yttrandet läggs till protokollet.
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Beslut

Miljönämnden lämnar bifall på förvaltningens förslag på detaljplanen för
Törsjö 13:2 samt lämnar ett särskilt yttrande från Sten Lang (MP), Thomas
Runnqvist (M), Karin Pernefalk (M) Mats Andersson (M), Berit TedsjöWinkler (L) och Mats Nilsson (V). Yttrandet läggs till protokollet.

§ 82 Beslut om föreläggande vid vite, xxxxxxxx i Örebro
kommun
Handläggare: Linnea Hedermo Dnr 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 externa avfallsmassor. Miljönämnden förbjöd
ytterligare införsel av avfallsmassor i beslut xxxxxx daterat 2018-11-19. I
samma beslut förelades verksamhetsutövaren xxxxxxxxxx att inkomma med
uppgifter om de tillförda massorna.
Vid besök genomförda av miljökontoret 2019-05-20 och 2019-07-04
konstaterades att avfallsmassor fortsatts tillföras till platsen efter förbudet.
Förbud med vite anses därför nödvändigt för att förhindra ytterligare tillförsel
av avfall innan miljönämnden erhållit tillräcklig kunskap om avfallsmassornas
inverkan på närliggande mark och vatten samt bedömt att förbudet kan
upphävas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-07-31.
Bilder från fastigheten.
Beslut om förbud diarienummer xxxxxxxxx.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden i Örebro kommun beslutar att förbjuda xxxxxxxxxx med
personnummer xxxxxxxxxx att inom markerat område i bilaga 7 på fastigheten
xxxxxxxxx fylla ut marken med jordmassor eller annat avfall.
xxxxxxxxxx ska erläggas ett vite om 50 000 kronor för varje tillfälle, räknat
efter delgivning av beslutet, som tillsynsmyndigheten kan konstatera att
beslutet har överträtts.
Förbudet gäller omedelbart även om det överklagas.
Lagstöd
2 kap. 2, 3 och 6 §§, 26 kap. 9, 14, 21 och 26 §§ miljöbalken (SFS 1998:808)
samt 4 § Lag (1985:206) om viten.
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Beslut

Miljönämnden i Örebro kommun beslutar att förbjuda xxxxxxxxxx med
personnummer xxxxxxxxxx att inom markerat område i bilaga 7 på fastigheten
xxxxxxxxx fylla ut marken med jordmassor eller annat avfall.
xxxxxxxxxx ska erläggas ett vite om 50 000 kronor för varje tillfälle, räknat
efter delgivning av beslutet, som tillsynsmyndigheten kan konstatera att
beslutet har överträtts.
Förbudet gäller omedelbart även om det överklagas.
Lagstöd
2 kap. 2, 3 och 6 §§, 26 kap. 9, 14, 21 och 26 §§ miljöbalken (SFS 1998:808)
samt 4 § Lag (1985:206) om viten.

§ 83 Yttrande ansökan om tillstånd för miljöfarlig
verksamhet, Täktverksamhet, Frösvidal 2:5 i Örebro
kommun
Handläggare: Linnea Hedermo Dnr M-2019-3254
Ärendebeskrivning

Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt efterfrågar Miljönämndens
yttrande över ansökan om nytt tillstånd enlig miljöbalken för uttag av grus- och
bergmaterial inom Frösvidal 2:5 som ligger i Kilsbergens östra kant. Det har
tidigare funnits ett täkttillstånd avseende uttag av naturgrus som upphörde
2016-12-31. Ansökan omfattar ett uttag av berg på 1 000 000 ton med en
fördelning på max 50 000 ton/år och en tillståndstid på 25 år. Ansökan
omfattar även ett uttag av naturgrus på 25 000 ton med en fördelning på max
25 000 ton/år och en brytningstid på 5 år.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-07-31
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden anser att ansökan angående tillstånd för miljöfarlig verksamhet
på Frösvidal 2:5 ska lämnas utan bifall.
Som stöd till detta åberopar nämnden förvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2019-07-31.
Lagstiftning
Miljöbalken 2 kap. 3 och 6 §§
Beslut

Miljönämnden anser att ansökan angående tillstånd för miljöfarlig verksamhet
på Frösvidal 2:5 ska lämnas utan bifall.
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Som stöd till detta åberopar nämnden förvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2019-07-31.
Lagstiftning
Miljöbalken 2 kap. 3 och 6 §§

§ 84 Beslut om föreläggande vid vite, Flädern 11 i Örebro
kommun
Handläggare: Ida Karlsson Dnr 2017-3302
Ärendebeskrivning

Tidigare radonmätningar på fastigheten visar på att referensvärdet på 200 Bq
för radon i bostäder överskrids. Fastighetsägaren har under 2017 meddelat att
åtgärder vidtagits. Några protokoll från uppföljande mätningar som visar på
åtgärdernas effekt har dock inte redovisats. Miljönämnden föreslås därför
besluta om att förelägga fastighetsägaren vid vite att redovisa protokoll från
mätningar i de lägenheter där referensvärdet tidigare överskridits samt i
resterande lägenheter på fastigheten som tidigare inte mätts.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-07-19
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 Miljökontoret, redovisa protokoll
från utförda radonmätningar i samtliga lägenheter på fastigheten Flädern 11,
med undantag för lägenhet 1-35-3, 1-35-7 och nr 1002 på Hertigkals allé 75F.
Protokollen ska redovisas till Miljökontoret senast den 28 februari 2020.
Lagstifitning
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 Miljökontoret, redovisa protokoll
från utförda radonmätningar i samtliga lägenheter på fastigheten Flädern 11,
med undantag för lägenhet 1-35-3, 1-35-7 och nr 1002 på Hertigkals allé 75F.
Protokollen ska redovisas till Miljökontoret senast den 28 februari 2020.
Lagstifitning
3 kap. 6 §, 8 kap. 4, 6, 7§§ Strålskyddslag (2018:396), 3 kap. 6 §
Strålskyddsförordning (2018:506)
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§ 85 Beslut om skyddsåtgärder, Lillåns skola, Hovsta
Prästbol 1:10 i Örebro kommun
Handläggare: Ida Karlsson Dnr 2017-3530
Ärendebeskrivning

Skolgården tillhörande Lillåns skola är utsatt för trafikbuller från Riksväg 50,
som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller på skolgårdar.
Trafikverket, i egenskap av väghållare, har enligt ett tidigare beslut från
Miljönämnden har inkommit med förslag på åtgärd. Miljönämnden föreslås att
besluta om att Trafikverket ska vidta åtgärder för att sänka ljudnivån på
skolgården till 55 dBA. Förslaget har kommunicerats med Trafikverket som
har inkommit med synpunkter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-07-09.
Fotografi.
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beslutar om att förelägga Trafikverket, 781 89 Borlänge, med
organisationsnummer 202100-6297, att:
Senast två år från det att beslutet vunnit laga kraft vidta åtgärder för att sänka
ljudnivån från buller från Trafikverkets väg så att det inte överskrider
riktvärdena 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå på
skolgården vid Lillåns skola, Hovsta Prästbol 1:10.
Senast fyra veckor från det att åtgärderna färdigställts inkomma med en
sakkunnig utredning, till Miljönämnden, som visar på resultaten av de
genomförda åtgärderna.
Lagstöd
2 kap 3 och 7 § §, 9 kap 3 §, 26 kap 9, 21 och 22 § § miljöbalken
Beslut

Miljönämnden beslutar om att förelägga Trafikverket, 781 89 Borlänge, med
organisationsnummer 202100-6297, att:
Senast två år från det att beslutet vunnit laga kraft vidta åtgärder för att sänka
ljudnivån från buller från Trafikverkets väg så att det inte överskrider
riktvärdena 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå på
skolgården vid Lillåns skola, Hovsta Prästbol 1:10.
Senast fyra veckor från det att åtgärderna färdigställts inkomma med en
sakkunnig utredning, till Miljönämnden, som visar på resultaten av de
genomförda åtgärderna.
Lagstöd
2 kap 3 och 7 § §, 9 kap 3 §, 26 kap 9, 21 och 22 § § miljöbalken
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§ 86 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Saluhallen / Sallad Örebro
Handläggare: Kristian Hellström AlkT 01-2019-00131
Ärendebeskrivning

Hälsa på i Örebro AB, nedan kallad sökande, har ansökt om tillstånd enligt
alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid Saluhallen / Sallad & Örebro,
Kungsgatan 13-15 i Örebro.
Ansökan avser stadigvarande alkoholservering till allmänheten mellan kl. 11:00
och kl. 01:00.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-08-06
Förslag till beslut

Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden avslår ansökan då sökanden inte har inkommit med
kompletterande handlingar och därmed visat att kraven i 8 kap 12 § är
uppfyllda.
Beslut

Miljönämnden avslår ansökan då sökanden inte har inkommit med
kompletterande handlingar och därmed visat att kraven i 8 kap 12 § är
uppfyllda.

§ 87 Information om tidigare beslut om Al Tawfek.
Handläggare: Annelie Jönsson
Ärendebeskrivning

Information om tidigare beslut om Al Tawfek.
Beslutsunderlag

Muntlig information.
Förslag till beslut

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

Miljönämnden tar informationen tas till protokollet.
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§ 88 Ordförande och förvaltning informerar
Ärendebeskrivning

Miljönämnden får återkoppling om övrigt ställda frågor samt information om
följande punkter:
- Fråga från Per Lilja (S) om delegationsbeslut för M-2019 2763
- Fråga från Sten Lang (MP) om delegationsbeslut ang. Anmälan av miljöfarlig
verksamhet ‐ Slamspridning M‐2019‐2716
- Fråga från delegationsbeslut Michael Larsson (SD) tre punkter ang.
jordgubbsförsäljning M‐2019‐3018, M‐2019‐3017, M‐2019‐3203
- Önskemål från Michael Larsson (SD) om återkoppling om tidigare ställd
fråga om konstgräsplaner. Tas upp på sammanträdet i september.
- Övrig fråga från Berit Tedsjö-Winkler (L) om stämningsansökan mot Örebro
Kommun ang. saneringskostnader för en fastighet vid Österplan. Tas upp på
sammanträdet i september.
- Henrik Bengtsson informerar nämnden om det ekonomiska läget inför delår
2. Samt information inför nämndernas effektiviseringskrav och riktade
åtgärder under 2020.
- Henrik Bengtsson informerar nämnden om trivselenkät gjord på
Citypassagen under våren.
Förslag till beslut

Miljönämnden tar informationen till protokollet.
Beslut

Miljönämnden tar informationen till protokollet.
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Särskilt yttrande på § 81
Vi anser, generellt, att man inte ska ta jordbruksmark i anspråk för byggnation.
Fastigheten Törsjö 13:2 ligger uteslutande på jordbruksmark i direkt anslutning till
annan jordbruksmark. Även om den inte är av bästa kvalitet (4 på en 10 gradig skala)
så ligger det väldigt bra till för att kunna brukas.
Moderaterna
Liberalerna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
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