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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-09-26

2012-001161

Miljönämnden

§ 101
Miljöpris 2012
Beslut
Miljönämnden utser Hans Klementsson till mottagare av 2012 års miljöpris med
följande motivering:
Hans Klementsson har både som lärare och som guide hemma på den egna
fastigheten i Skärseröd utanför Hästveda, visat på hur skogens ekosystem fungerar
och hur människan kan arbeta med naturen istället för mot den.
Han har visat att det går att förena en stor biologisk mångfald och ett rikt
friluftsliv med god ekonomisk avkastning när det gäller skogsbruk.
Han har också tagit initiativ till Naturskogsnätverket som vill visa på att en
kvalitetsbaserad uthållighetsproduktion är en förutsättning för höga natur- och
upplevelsevärden i skogen och för möjligheten för människor och företag på
landsbygden att utvecklas och blomstra.
Hans Klementssons arbete stämmer därmed väl överens med Hässleholms
kommuns miljökvalitetsmål när det gäller Levande skogar och Ett rikt växt- och
djurliv.
Hans Klementsson är en värdig mottagare av 2012 års miljöpris.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att varje år dela ut ett miljöpris som stöd och
uppmuntran för värdefulla insatser inom miljö- och naturvårdsområdet. Mottagare
av miljöpriset utses av miljönämnden och beloppet är på 20 000 kronor.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2012-09-19.
______________________

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-09-26

2011-001667

Miljönämnden

§ 102
Arbetsmiljö 2012
Beslut
Nämnden lägger information om genomförd arbetsmiljörond till handlingarna.
Nämnden uppmärksammar den höga arbetsbelastningen vid begärd redovisning
till kommunledningskontorets ekonomiavdelning 27 september 2012 av effekter
av de satta planeringsramarna för budget 2013 och flerårsplan 2014-2015.
Beskrivning av ärendet
En av grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att genomföra riskbedömningar i arbetsmiljön
Arbetsmiljörond, vilket är en form av riskbedömning, ska genomföras minst en
gång per år och belysa hela arbetsmiljön, det vill säga den fysiska och den
psykosociala arbetsmiljön och brandskyddet.
Uppkomna risker som inte åtgärdas inom en vecka ska i en handlingsplan tidsättas
och ansvarig för åtgärden ska utses. Uppföljning ska sedan ske av genomförda
åtgärder.
Vid riskbedömningen används särskilda checklistor och protokoll förs av
arbetsgivaren.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2012-09-04.
______________________

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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2011-003195

Miljönämnden

§ 103
Ekonomi
Beslut
Nämnden lägger till handlingarna


Delårsbokslut per 2012-08-31



Budgetuppföljning per 2012-09-26

______________________

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-09-26

2012-001863

Miljönämnden

§ 104
Planeringsramar för budget 2013 och
Flerårsplan 2014-2015
Beslut
Miljönämnden yttrar följande:
Nämnden har analyserat sin budgetram 2012 och kommunstyrelsens lagda förslag
till Planeringsramar 2013-2015. Nämnden har också, så långt det är möjligt,
aktualiserat de omvärldsanalyser som ligger till grund för varje års verksamhetsplan.
Med denna utgångspunkt känner nämnden starka tvivel på att det framöver
kommer att gå att klara kommunens, lagstiftningens och allmänhetens krav och
samtidigt vara en god arbetsgivare med personalens bästa för ögonen.
Personalen har både tidigare och i årets arbetsmiljörond framfört att stressen i det
dagliga arbetet är för stor. En av de farhågor som nämnden därför har inför åren
2013-2015 är att personalstyrkan fortsatt känner stressen övermäktig, vilket är så
allvarligt att åtgärder skyndsamt behöver vidtagas. Detta kan komma att få sådana
konsekvenser som


längre handläggningstider överlag,



sänkt ambitionsnivå då det gäller information till företag och
privatpersoner,



svårigheter att klara lagkraven då det gäller livsmedelskontrollen,



allmänheten kommer att tycka att deras ärenden inte blir
hörsammade p g a nedprioritering.

Miljönämnden konstaterar samtidigt att en del av de befarade konsekvenserna
skulle kunna göras mindre kännbara om det till miljönämnden tillfördes resurser
motsvarande 1,0 anställd inom miljötillsyn (inkl lant), 0,5 anställd inom livsmedelstillsyn och 0,5 anställd för administrativa uppgifter.
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Miljönämnden

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen begär i beslut den 13 juni 2012 § 145:
Samtliga nämnder ska senast den 27 september 2012 redovisa till kommunledningskontorets ekonomiavdelning hur de satta planeringsramarna kommer att
påverka möjligheten att nå kommunens övergripande mål samt de lagstiftande
kraven.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2012-09-24 med följande delrubriker:
Medborgaren i centrum – hög tillgänglighet
Omsorg och service av hög kvalitet och en god livsmiljö till alla – systematiskt kvalitetsarbete
Hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning – god kostnadskontroll
Attraktiv arbetsgivare – sedda och delaktiga i utvecklingen
Utveckling i samklang med de ekologiska förutsättningarna – smart energi, rent vatten, giftfri
miljö och vardag, säkra livsmedel, god folkhälsa
Miljönämndens budgetram under åren 2012-2015
______________________
Sänt till:
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-09-26

2012-001434

Miljönämnden

§ 105
Asmoarp 1:1 m fl
Vindkraftspark på Nävlingeåsen
Detaljplan - utställning

Beslut
Miljönämnden framför följande synpunkter:
Störningsskyddsbestämmelsen för buller behöver ändras så att ekvivalenta
ljudnivån omfattas av alla bostadsfasader utomhus dvs inte enbart gällande vid
uteplats, exempelvis ”Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre
ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 40 dBA”.
Nämnden konstaterar vidare att man i MKB:n gjort bullerberäkningar enligt
beräkningsmodellen Nord 2000 istället för Naturvårdsverkets beräkningsmodell
Windpro. Nord 2000 visar oftast något lägre bullervärde än Windpro vilket
innebär att säkerhetsmarginalerna till 40 dBA minskas i de nya beräkningarna.
Enligt bullerexpertis anses Nord 2000 dock beskriva verkligheten bättre för
miljöer i skog och terräng. Efterkontroll av ljudnivån på bullerutsatta fastigheter är
därför mycket viktig. Bolaget måste kalkylera för ett omfattande arbete med
kontroller och det ska vara med i den totala kostnadsberäkningen för att driva
vindkraftsparken.
Beräkningen av lågfrekvent buller visar att Socialstyrelsens riktvärde för
lågfrekvent ljud klaras inomhus. Något riktvärde för lågfrekvent ljud utomhus
finns inte.
I MKB:n i samrådet angavs att vägbredd med full bärighet är ca 4,5 m jämfört
med planbeskrivningen som angav ca 4,0 m. I den reviderade MKB:n anges att
vägbredd med full bärighet är ca 5 m. I volymberäkningarna räknar man på en
vägbredd på 4,5 m. Dessa skillnader har inte klarlagts i utställningsskedet, snarare
tvärtom. Miljönämnden menar att uppgifterna måste vara samstämmiga.
Kartan i MKB:n är extremt liten och otydlig över planerad vägsträckning (fig.4-4).
Bättre karta är nödvändigt.

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Miljönämnden

Planen bör reglera storleken på uppställningsplatserna eftersom MKB:n och
planbeskrivningen skiljer i ytstorlek på ca 400 m2 per verk.
Det saknas redovisning av eventuell miljöpåverkan av ledningsdragning utanför
planområdet till elanslutningspunkten, vilken antas passera vattenskyddsområdet i
Ignaberga.
MKB:n bör beskriva hur man kommer att exempelvis avskärma hindersbelysningen eller på annat sätt kan utnyttja teknik för att minimera ljusstörningar
från hindersbelysningen för de kringliggande bostäderna.
Återställningsåtgärder är inte tillräckligt beskrivna i handlingarna. Hur
avvecklingen och återställningsåtgärderna ska utföras måste tydligt regleras i
villkoren för miljötillståndet. Villkor bör finnas både för den ekonomiska
säkerhetens utformning samt för själva utförandet. Det ska inte överlämnas till
tillsynsmyndigheten att godkännas i efterhand.
(SD) deltager ej i beslutet.
Beskrivning av ärendet
Isjön Vindkraft AB och HS Kraft AB planerar att uppföra en vindkraftsanläggning på rubricerade fastigheter. Planförslaget omfattade från början
23 vindkraftverk men har efter samrådet reducerats till sammanlagt 20 vindkraftverk.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra produktionsanläggningar
för vindkraft i förhållande till andra markanvändningsintressen samt att minimera
deras påverkan på skogsproduktion och jakt i området. Området är utpekat i
tillägget i Hässleholms kommuns översiktsplan Tema Vindkraft som ett område
där vindkraft kan få högre prioritet än andra allmänna intressen.
Miljönämnden har beretts tillfälle att yttra sig till byggnadsnämnden gällande
detaljplanen och till HS Kraft för synpunkter över MKB:n inför miljötillståndsprövningen.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2012-09-11.
______________________
Sänt till:
Byggnadsnämnden
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum
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2012-001623

Miljönämnden

§ 106
Bjärnum 1:53 m fl (Nybohemmet)
Detaljplan - samråd
Beslut
Miljönämnden framför följande synpunkter på förslaget:
Nämnden konstaterar i Trafikverkets bullermätningar att trafikbullerriktvärdena
för maxnivåer inomhus och utomhus överskrids i Nybohemmet.
Vid en ändrad markanvändning bör det generellt sett ligga på fastighetsägarens
ansvar att vidta bullerskyddsåtgärder för att uppfylla riktvärdena. I det aktuella
fallet har dock Trafikverket också ett ansvar enligt nämndens mening eftersom
åtgärderna i samband med ombyggnationen av väg 117 har orsakat ökade
bullermaxvärden inomhus och utomhus för Nybohemmet.
Det krävs därför en utredning till utställningsskedet om vilka bullerskyddsåtgärder
som krävs för att klara bullerriktvärdena. Dessutom måste det klargöras vem som
bär ansvaret att vidta och bekosta åtgärderna.
Bullerskydd i form av plank eller vall kan eventuellt bli aktuellt och därför krävs
att planen medger detta på området mellan väg 117 och fastighetens fasad.
Beskrivning av ärendet
Hässleholmsbyggen AB har för avsikt att köpa fastigheten Bjärnum 1:53 med
Nybohemmet av Hässleholms kommun. En fastighetsreglering ska sedan göras
för att reglera ihop fastigheten till grannfastigheten Åkaren 27. För att möjliggöra
försäljning och fastighetsreglering krävs en ändring av detaljplanen så att båda
fastigheterna får samma markanvändning, BD dvs. bostäder och vård.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2012-09-11.
______________________
Sänt till:
Byggnadsnämnden
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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2012-001645

Miljönämnden

§ 107
VSO Ignaberga
Ansökan om tillstånd enligt
vattenskyddsföreskrifterna - halkbekämpning
Beslut
Trafikverket, organisationsnummer 202100-0639, beviljas tillstånd till halkbekämpning med salt enligt inlämnad ansökan för säsongen 2012/2013.
Tillståndet förenas med följande villkor:
Trafikverket ska efter utförd saltning och senast den 31 augusti 2013 redovisa
vilka mängder salt som har spridits på de olika delsträckorna inom vattenskyddsområdet under säsongen 2012/2013.
Trafikverket informeras om att inkomma med ny ansökan i god tid inför saltningssäsongen 2013/2014. Miljönämnden förväntar sig att vattenskyddsåtgärderna
i Lommarp och Röinge är genomförda inför saltningssäsongen 2013/2014.
Avgiften 3 K (2 085 kr) för denna tillståndsprövning inkluderas i den debiterade
årsavgiften.
Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2012-09-18.
Beskrivning av ärendet
Trafikverket har den 16 augusti 2012 inkommit med ansökan om tillstånd för
halkbekämpning under säsongen 2012/2013 enligt bestämmelserna i 2 k §
skyddsföreskrifterna för Ignaberga vattenskyddsområde.
______________________
Sänt till:
Trafikverket
Hässleholms Vatten AB
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Miljönämnden

108
VSO V Torup
Ansökan om tillstånd enligt
vattenskyddsföreskrifterna - halkbekämpning
Beslut
Trafikverket, organisationsnummer 202100-0639, beviljas tillstånd till halkbekämpning med salt enligt inlämnad ansökan för säsongen 2012/2013.
Tillståndet förenas med följande villkor:
Trafikverket ska senast den 31 augusti 2013 redovisa vilka mängder salt som
har spridits på de olika delsträckorna inom vattenskyddsområdet under
säsongen 2012/2013.
Trafikverket informeras om att inkomma med ny ansökan i god tid inför saltningssäsongen 2013/2014. Miljönämnden förutsätter att vattenskyddsåtgärderna
utmed väg 21 i Västra Torup är genomförda inför saltningssäsongen 2013/2014.
Avgiften 3 K (2 085 kr) för denna tillståndsprövning inkluderas i den debiterade
årsavgiften.
Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2012-09-18.
Beskrivning av ärendet
Trafikverket har den 16 augusti 2012 inkommit med ansökan om tillstånd för
halkbekämpning enligt bestämmelserna i 2 h § skyddsföreskrifterna för Västra
Torup vattenskyddsområde.
______________________
Sänt till:
Trafikverket
Hässleholms Vatten AB
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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2012-000334

Miljönämnden

§ 109
Siesta 2012
Beslut
Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.
Miljönämnden påtalar för Markanföreningen att inför Siesta 2013 bör följande
förbättringar göras:
1. Elförsörjningen måste säkerställas på ett bättre sätt.
2. Föreningens egenkontroll av slutstädningen bör förbättras med bland
annat tydliga instruktioner till de som ska städa (hur, var och när) samt
bör en egen kontroll av slutstädningen organiseras. Instruktionerna
och rutinen bör vara skriftlig.
3. Förbereda sammanställningen av ljudnivåerna så att denna kan
utvärderas i direkt anslutning till festivalen. Sammanställningen ska
göras för ljudnivån vid den starkaste punkten där publik har tillträde,
alltså i praktiken för korrigerat värde när mätplats vid mixbord
tillämpas, ekvivalent och max ljudnivå för varje scen och artist.
4. Rutinerna för inkoppling, igångsättning och kontroll av dricksvattnet
på campingen och i Djungeln bör göras skriftligt och förbättras så att
man kan uppvisa att vattnet har kontrollerats och håller tjänlig
bakteriologisk kvalitet innan campinggästerna tas emot.
5. Rutinen angående toaletter till livsmedelsknallarna bör förbättras.
6. Organiseringen och informationen till livsmedelsknallarna om var och
hur de ska hälla ut avloppsvatten och om de får eller inte får ansluta
sig till vattenposterna bör göras bättre.
Miljönämnden anser att cigarettförsäljning inte ska ske där festivalbesökare under
18 år har tillträde.
Miljönämnden översänder beslutet för kännedom till Polismyndigheten i Skåne
med anledning av miljönämndens yttrade över ansökan om tillstånd för offentlig
tillställning och användning av offentlig plats (ärendenr 2011-002683).

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Miljönämnden

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2012-09-19.

Beskrivning av ärendet
Siesta 2012 arrangerades torsdagen den 31 maj – lördagen den 2 juni på T4området, campingverksamhet pågick tisdagen den 29 juni – söndagen den 3 juni.
Markanföreningen inkom den 21 juni, 24 och 30 augusti 2012 med redovisning
om ljudkontroller, som begärts i miljönämndens beslut § 47/2012 och
§ 87/2012.
______________________
Sänt till:
Markanföreningen
Polismyndigheten i Skåne

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Miljönämnden

§ 110
Siesta 2013
Beslut
Markanföreningen, organisationsnummer 837000-9394, föreläggs att senast den
1 mars 2013 inkomma till miljönämnden med uppgifter och situationsplan
angående Siesta 2013. Uppgifterna ska ligga till grund för miljönämndens
bedömning om hur festivalen kan ske utan risk för att skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön ska kunna uppstå. Informationen ska minst
innehålla följande uppgifter:
1. Administrativa uppgifter på ansvarig för arrangemanget.
2. Ansvarig kontaktperson för livsmedelshanteringen.
3. Ansvarig kontaktperson för övriga miljö- och hälsoskyddsfrågor (dricksvatten,
avlopp, renhållning, ljudnivå mm)
4. Vilka dagar festivalen ska pågå och öppettider.
5. Mellan vilka klockslag musikarrangemang ska pågå.
6. Egenkontroll avseende ljudmätning, (vem som ska utföra ljudmätningarna,
hur de ska rapporteras och följas upp, tydliga instruktioner till personer som
ska utföra ljudmätningarna om hur dessa ska utföras och redovisas, hur
framtagandet av korrektionsvärde ska redovisas, hur Siesta säkerställer att
besökarna inte riskerar hörselskador och att miljönämndens föreläggande om
riktvärden inte överskrids).
7. Översiktlig beskrivning av organiseringen/egenkontroll av renhållning.
8. Översiktlig beskrivning av organiseringen/egenkontroll av dricksvatten.
9. Översiktlig beskrivning av organiseringen/egenkontroll av avlopp.
10. Översiktlig beskrivning av organiseringen/egenkontroll av toaletter mm.
11. Datum när slutstädningen av T4-området efter Siesta 2013 ska vara klart.
12. Datum när slutstädningen av campingområdet efter Siesta 2013 ska vara klart.
13. Datum när slutstädningen av ”Djungeln” efter Siesta 2013 ska vara klart.
14. Redovisning om hur slutstädningen ska kontrolleras av verksamhetsutövaren.
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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15. Situationsplan. På situationsplanen ska placering av bl a följande vara markerat
15.1.
musikscener (med ljudriktning)
15.2.
matvagnar, knallar m.m.
15.3.
toaletter för allmänheten
15.4.
toaletter för livsmedelsknallar
15.5.
dricksvattenposter till besökare
15.6.
dricksvattenposter till livsmedelsknallar
15.7.
utslagsplats för spillvatten
15.8.
sopkärl
Planeras ändringar inför Siesta 2013 som berör miljönämndens tillsynsområde, till
exempel ändring av ljudriktning, flytta scener, annan plats för campingen mm, bör
redovisningen lämnas in betydligt tidigare än vad som sagts ovan.

Skäl för det föreslagna beslutet
Med stöd av 2 kap och 26 kap 21 § i miljöbalken (SFS 1998:808) föreläggs
verksamhetsutövaren att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som
behövs för tillsynen.
Beskrivning av ärendet
Inför Siesta 2013 anser miljönämnden att uppgifter om arrangemanget bör
inlämnas i god tid för miljönämndens tillsyn. Enligt uppgift från arrangören vid
möte den 13 september 2012 ska inga större ändringar göras inför Siesta 2013
jämfört med 2012 års festival.
______________________
Sänt till:
Markanföreningen

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Miljönämnden

§ 111
Hästveda 14:91
Hästveda avloppsreningsverk
Klagomål på miljöfarlig verksamhet - lukt

Beslut
Miljönämnden förelägger Hässleholms Vatten AB att utföra de åtgärder som
anges i skrivelsen daterad den 6 september 2012
1. Förhandling ska ske med Hässleholms Vatten AB:s slamtransportentreprenör för att förtydliga/revidera kontraktet avseende slamkörning
från Hästveda avloppsreningsverk med syfte att minimera luktolägenheterna.
2. Hässleholms Vatten ska föreslå restriktioner till kommunens tekniska
avdelning för hur röjning av vegetation ska ske invid kommunala
reningsverk.
Åtgärderna i punkt 1 och 2 ska redovisas till miljönämnden senast den
7 januari 2013.
3. Genomföra utredning med syfte att presentera ett förslag till hur
övertäckning av slamlagret ska kunna ske. Förslaget ska vara förankrat
med myndigheter och innehålla investerings- och driftkalkyl.
Framtaget förslag enligt punkt 3 ska redovisas till miljönämnden senast
den 7 januari 2013.
Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2012-09-13.

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-09-26

2011-001292

Miljönämnden

Beskrivning av ärendet
Hästvedas Intresseförening har den 10 februari 2012 påtalat luktolägenhet från
reningsverket i Hästveda. I skrivelsen anges att Hästvedas Intresseförening
påkallar att en miljöprövning görs för reningsverket i Hästveda. Det är ökade
klagomål och irritationer som är de främsta motiven för begäran om en
miljöprövning.
Hässleholms Vatten AB har yttrat sig i ärendet.
Miljökontoret bedömer att de planerade åtgärderna, som Hässleholms Vatten AB
redovisar i sin skrivelse daterad den 6 september 2012, som ett led i att inom en
snar framtid kunna vidta åtgärder som leder till minskad luktstörning för de
närboende, är rimliga och motiverade.
______________________
Sänt till:
Klagande
Hässleholms Vatten AB

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-09-26

2012-000023

Miljönämnden

§ 112
Personal
Beslut
Nämnden lägger till handlingarna information om i september 2012
utannonserade tjänster (vik miljöinspektörer resp controller/miljönämndssekreterare).
______________________

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-09-26

2012-000021

Miljönämnden

§ 113
Delegationsbeslut
Beslut
Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2012-09-26 över fattade
delegationsbeslut.
______________________

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-09-26

2012-000022

Miljönämnden

§ 114
Skrivelser för kännedom
Beslut
Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2012-09-26 över inkomna
skrivelser inklusive bland annat:


2012-08-13 Mark- och miljödomstolen, avslag på överklagad
miljösanktionsavgift (Änr 2011-002696)



2012-09-13 Förvaltningsrätten, utdömande av vite i mål 10721-11



2012-09-13 Förvaltningsrätten, utdömande av vite i mål 10722-11



2012-09-17 Havs- och Vattenmyndigheten, bidrag med 2 250 000 kr till
projekt ”Fällning av fosfor i vattendrag”

______________________

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-09-26

2012-000024

Miljönämnden

§ 115
Kurser, konferenser, sammanträden
Beslut
Miljönämnden lägger till handlingarna information om


5 sep Vattenförvaltning (CJ, AN)



8 nov Samspelet mellan Miljöbalken och Plan- och bygglagen (CJ, IH)

______________________

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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