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Paragrafer 70-84
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______________________________
Johan Utter, sekreterare
Justerat den 16 juni 2015.

______________________________
Per Lilja (S), ordförande

______________________________
David Larsson (SD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 juni.

§ 70 Kallelse m.m.
Ärendebeskrivning
Ordförande förklarar dagens sammanträde med Miljönämnden öppnat.
Därefter förrättar nämndadministratören upprop för att klargöra vilka som
tjänstgör under dagens sammanträde. Nämnden förklaras därefter vara
beslutsför.
Ordförande ger nämnden möjligheten att anmäla övriga ärenden/frågor till
dagordningen och ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden.
Förslag till beslut
Föreliggande dagordning godkänns.
Nämndens behandling
Berith Tedsjö-Winkler (FP) tar upp en övrig fråga angående pågående
aktiviteter vid mejeritomten.
Simon Olow (M) tar upp en övrig fråga angående verksamhetsbesök för
nämnden.
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Beslut
Miljönämnden beslutar:
Föreliggande dagordning godkänns.

§ 71 Val av protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Dagens protokoll ska justeras av ordförande och av en utsedd justerare.
Förslag till beslut
Till justerare av dagens protokoll utses Margareta Arvidsson (M) med Tore
Mellberg (V) som ersättare.
Justeringen äger rum tisdagen den 16 juni kl. 08:30 på Förvaltningskontor
samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan 8A.
Paragraf § 82 i dagens protokoll avses justeras omedelbart.
Nämndens behandling
Istället för liggande förslag föreslås David Larsson (SD) som justerare med
Margareta Arvidsson (M) som ersättare.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Till justerare av dagens protokoll utses David Larsson (SD) med Margareta
Arvidsson (M) som ersättare.
Justeringen äger rum tisdagen den 16 juni kl. 08:30 på Förvaltningskontor
samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan 8A.
Paragraf § 82 i dagens protokoll avses justeras omedelbart.

§ 72 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning inför dagens sammanträde ägde rum fredagen den 29
maj kl. 09:00-10:30.
Förslag till beslut
Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:

3

Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.

§ 73 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Mn 68/2015
Ärendebeskrivning
Beslut som fattats med stöd av Miljönämndens delegationsordning anmäls
till nämnden. Anmälan omfattar delegationsbeslut ur Ecos 2015-04-21 2015-05-18, ur W3D3 2015-04-22 - 2015-05-22 samt tekniska
förvaltningens beslut fattade på delegation från Miljönämnden under maj
månad.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut Ecos 2015-04-21 - 2015-05-18
Delegationsbeslut W3D3 2015-04-22 - 2015-05-22
Delegationsbeslut Tekniska förvaltningen, maj månad
Förslag till beslut
Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.

§ 74 Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
på fastigheten XXXX, Örebro kommun
Ärendenummer: Ecos 2013-3518
Handläggare: Amanda Näsström
Ärendebeskrivning
Den 26 maj 2004 inkom en avloppsansökan till Miljökontoret. Efter
inkomna kompletteringar skrev Miljökontoret ett beslut om tillstånd till
avloppsanordning till rubricerad fastighet den 6 februari 2006.
Mellan den 7 november 2008 och den 25 november 2011 gjordes ett antal
oanmälda inspektioner på fastigheten och under inspektionerna
konstaterades brister i avloppsanläggningen. Den 23 maj 2012 skickades
ett beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten efter den 30 mars 2014 till
den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten XXXX
I början av hösten 2013 inkom information till Miljökontoret om att
avloppsanläggningen var åtgärdad. Den 16 juni 2014 var Miljökontoret ute
på fastigheten för att inspektera avloppet. Vid inspektionen konstaterades
fortfarande brister i avloppsanläggningen. Då Miljökontoret konstaterat att
förbudet inte efterlevs föreslås Miljönämnden besluta om förbud vid vite
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att släppa ut avloppsvatten.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-05-25
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden förbjuder, vid vite om XXXX kr, XXXX, pers.nr. XXXX,
med adress XXXX, att från och med den 1 januari 2016 släppa ut
spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten XXXX i Örebro kommun.
Lagstöd:
26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Miljönämnden förbjuder, vid vite om XXXX kr, XXXX, pers.nr. XXXX,
med adress XXXX, att från och med den 1 januari 2016 släppa ut
spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten XXXX i Örebro kommun.
Lagstöd:
26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken.

§ 75 Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
på fastigheten XXXX, Örebro kommun
Ärendenummer: Ecos 2015-664
Handläggare: Amanda Näsström
Ärendebeskrivning
Vid en avloppsinventering under 2012 konstaterades brister i
avloppsanläggningen på fastigheten XXXX. Nuvarande avloppsanläggning
uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen. Anläggningen måste
därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut.
Trots Miljönämndens tidigare beslut om förbud har ännu inga åtgärder
vidtagits för att förbättra anläggningen.
Då Miljökontoret konstaterar att förbudet inte efterlevs föreslås
Miljönämnden besluta om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten.
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Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-05-26
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden förbjuder, vid vite om XXXX kr, XXXX, pers.nr. XXXX,
med adress XXXX, att från och med den 1 januari 2016 släppa ut
spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten XXXX i Örebro kommun.
Lagstöd:
26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken samt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Miljönämnden förbjuder, vid vite om XXXX kr, XXXX, pers.nr. XXXX,
med adress XXXX, att från och med den 1 januari 2016 släppa ut
spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten XXXX i Örebro kommun.
Lagstöd:
26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken samt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

§ 76 Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
på fastigheten XXXX, Örebro kommun
Ärendenummer: Ecos 2015-1195
Handläggare: Amanda Näsström
Ärendebeskrivning
Vid en avloppsinventering under år 2012 konstaterades brister i
avloppsanläggningen på fastigheten XXXX. Nuvarande avloppsanläggning
uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen. Anläggningen måste
därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut.
Trots Miljönämndens tidigare beslut om förbud har ännu inga åtgärder
vidtagits för att förbättra anläggningen.
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Då Miljökontoret konstaterar att förbudet inte efterlevs föreslås
Miljönämnden besluta om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-05-25
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden förbjuder, vid vite om XXXX kr, XXXX, pers.nr. XXXX,
med adress XXXX att från och med den 1 januari 2016 släppa ut
spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten XXXX i Örebro kommun.
Lagstöd:
26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken samt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Miljönämnden förbjuder, vid vite om XXXX kr, XXXX, pers.nr. XXXX,
med adress XXXX att från och med den 1 januari 2016 släppa ut
spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten XXXX i Örebro kommun.
Lagstöd:
26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken samt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

§ 77 Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
på fastigheten XXXX, Örebro kommun
Ärendenummer: Ecos 2015-2410
Handläggare: Amanda Näsström
Ärendebeskrivning
Vid en avloppsinventering under år 2011 konstaterades brister i
avloppsanläggningen på fastigheten XXXX. Nuvarande avloppsanläggning
uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen. Anläggningen måste
därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut.
Trots Miljönämndens tidigare beslut om förbud har ännu inga åtgärder
vidtagits för att förbättra anläggningen.
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Då Miljökontoret konstaterar att förbudet inte efterlevs föreslås
Miljönämnden besluta om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-05-25
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden förbjuder, vid vite om XXXX kr, XXXX med
personnummer XXXX, med adressen, XXXX att från och med den 1
januari 2016 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt)
till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten XXXX i Örebro
kommun.
Lagstöd:
26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken samt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Miljönämnden förbjuder, vid vite om XXXX kr, XXXX med
personnummer XXXX, med adressen, XXXX att från och med den 1
januari 2016 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt)
till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten XXXX i Örebro
kommun.
Lagstöd:
26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken samt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

§ 78 Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
på fastigheten XXXX, Örebro kommun
Ärendenummer: Ecos 2015-2483
Handläggare: Amanda Näsström
Ärendebeskrivning
Vid en avloppsinventering under år 2011 konstaterades brister i
avloppsanläggningen på fastigheten XXXX. Nuvarande avloppsanläggning
uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen. Anläggningen måste
därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut.
Trots Miljönämndens tidigare beslut om förbud har ännu inga åtgärder
vidtagits för att förbättra anläggningen.
8

Då Miljökontoret konstaterar att förbudet inte efterlevs föreslås
Miljönämnden besluta om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-05-26
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden förbjuder, vid vite om XXXX kr, XXXX, pers.nr. XXXX,
med adress XXXX, att från och med den 1 januari 2016 släppa ut
spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten XXXX i Örebro kommun.
Lagstöd:
26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken samt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Miljönämnden förbjuder, vid vite om XXXX kr, XXXX, pers.nr. XXXX,
med adress XXXX, att från och med den 1 januari 2016 släppa ut
spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten XXXX i Örebro kommun.
Lagstöd:
26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 §
miljöbalken samt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

§ 79 Beslut om föreläggande vid vite, hantering av avfall,
XXXX i Örebro kommun
Ärendenummer: Ecos 2014-2083
Handläggare: Lena Björk
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadskontoret i Örebro kommun inkom till Miljökontoret den 7
mars 2014 med ett ärende rörande deponering av massor på fastighet
XXXX. Massorna kommer från en rivning av tidigare växthus på fastighet
XXXX. Stadsbyggnad har fört en dialog med fastighetsägaren om att köra
bort massorna utan vidare resultat. Fastighet XXXX ägs för närvarande av
Örebro kommun.
Den 16 april 2014 förelade Miljönämnden fastighetsägarna till XXXX,
som ägare till avfallet, att senast den 16 maj 2014 klassa massorna genom
provtagning och transportera bort massorna. Den 21 januari 2015 beslutade
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Miljönämnden om ett föreläggande vid vite om totalt XXXX att senast den
31 mars 2015 klassa massorna genom provtagning och transportera bort
massorna.
Under våren 2015 har massorna provtagits och analyssvaren har
kommunicerats med Miljökontoret. Provtagningen har visat att de inte
innehåller föroreningar överstigande gällande riktvärden. Massorna ligger
dock fortfarande kvar på fastigheten XXXX.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-05-25
Kommuniceringssvar 2015-06-05
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden förelägger vid vite om XXXX kr, XXXX, personnummer
XXXX, samt vid vite om XXXX kr, XXXX, personnummer XXXX, båda
med adress XXXX, att:
1. Transportera bort det avfall som deponerats på fastighet XXXX i Örebro
kommun. De deponerade massorna ska flyttas från fastigheten XXXX
alternativt transporteras till godkänd mottagningsanläggning.
2. Om massorna transporteras till mottagningsanläggning ska kopior på
transportdokument och mottagningskvitton lämnas in till Miljökontoret.
Ovanstående åtgärder ska vara utförda senast den 31 augusti 2015.
Lagstöd:
Miljönämnden har fattat beslutet med stöd av 26 kap 9, 14, 19, 21 samt 22
§§ med hänvisning till 2 kap 2, 3 och 6 §§ Miljöbalken.
Nämndens behandling
Efter diskussion och med hänsyn till inkommet kommuniceringssvar är
nämnden enig om att förlänga tidsfristen då åtgärderna ska vara utförda
med en månad. Istället för den 31 augusti ska tidsfristen sättas till den 30
september.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Miljönämnden förelägger vid vite om XXXX kr, XXXX, personnummer
XXXX, samt vid vite om XXXX kr, XXXX, personnummer XXXX, båda
med adress XXXX, att:
1. Transportera bort det avfall som deponerats på fastighet XXXX i Örebro
kommun. De deponerade massorna ska flyttas från fastigheten XXXX
alternativt transporteras till godkänd mottagningsanläggning.
2. Om massorna transporteras till mottagningsanläggning ska kopior på
transportdokument och mottagningskvitton lämnas in till Miljökontoret.
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Ovanstående åtgärder ska vara utförda senast den 30 september 2015.
Lagstöd:
Miljönämnden har fattat beslutet med stöd av 26 kap 9, 14, 19, 21 samt 22
§§ med hänvisning till 2 kap 2, 3 och 6 §§ Miljöbalken.

§ 80 Beslut om dispens enligt 89 § förordning (2013:252)
om stora förbränningsanläggningar (FSF), Gasklockan 14 i
Örebro kommun
Ärendenummer: Ecos 2015-1553
Handläggare: Ylva Magnusson
Ärendebeskrivning
E.ON Värme Sverige AB har den 24 mars 2015 inkommit till
Miljönämnden med en ansökan om dispens enligt FSF avseende
hetvattencentralen GFC i Örebro. Bolaget ansöker om dispens från
skyldigheten att följa begränsningsvärden som gäller för en 2002anläggning enligt paragraferna 44-49, 55-62, 68-70 och 74-79 i FSF.
Bolaget ansöker om att tillämpa utsläppsgränsvärdena i NFS 2002:26 för
anläggningen fram till 1 juli 2018 och först därefter ordinarie
begränsningsvärden enligt FSF.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-06-02
Ansökan från E.ON 2015-03-25
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
Miljönämnden beviljar E.ON Värme Sverige AB (nedan kallat bolaget),
org. nr 556146-1814, dispens enligt 89 § förordning (2013:252) om stora
förbränningsanläggningar. Miljönämnden förelägger bolaget om följande:
1. Om inte annat anges nedan ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig
överrensstämmelse med vad bolaget angivit i ansökningshandlingarna.
2. Under dispensperioden ska villkor i befintliga tillstånd och beslut gälla.
3. Under dispensperioden gäller de utsläppsgränsvärden för svaveldioxid,
kväveoxider och stoft som anges under A i bilagorna 1-5 i
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:26) om utsläpp av svaveldioxid,
kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad
tillförd effekt på 50 MW eller mer.
4. Minst 50 % av anläggningens produktion av användbar värme under
varje kalenderår som dispensen gäller ska levereras till ett öppet
fjärrvärmenät som inte är begränsat till en eller ett fåtal användare.
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5. Bolaget ska i den årliga miljörapporten redovisa hur arbetet med att
efterleva begränsningsvärdena, i förordning (2013:252) om stora
förbränningsanläggningar, fortskrider.
6. Dispensen gäller fram till 1 juli 2018.
Lagstöd:
89 § förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Miljönämnden beviljar E.ON Värme Sverige AB (nedan kallat bolaget),
org. nr 556146-1814, dispens enligt 89 § förordning (2013:252) om stora
förbränningsanläggningar. Miljönämnden förelägger bolaget om följande:
1. Om inte annat anges nedan ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig
överrensstämmelse med vad bolaget angivit i ansökningshandlingarna.
2. Under dispensperioden ska villkor i befintliga tillstånd och beslut gälla.
3. Under dispensperioden gäller de utsläppsgränsvärden för svaveldioxid,
kväveoxider och stoft som anges under A i bilagorna 1-5 i
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:26) om utsläpp av svaveldioxid,
kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad
tillförd effekt på 50 MW eller mer.
4. Minst 50 % av anläggningens produktion av användbar värme under
varje kalenderår som dispensen gäller ska levereras till ett öppet
fjärrvärmenät som inte är begränsat till en eller ett fåtal användare.
5. Bolaget ska i den årliga miljörapporten redovisa hur arbetet med att
efterleva begränsningsvärdena, i förordning (2013:252) om stora
förbränningsanläggningar, fortskrider.
6. Dispensen gäller fram till 1 juli 2018.
Lagstöd:
89 § förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar.

§ 81 Utbildning - Offentlighet och sekretess
Handläggare: Johan Utter
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Ärendebeskrivning
Nämndadministratör Johan Utter ger nämnden en utbildning i offentlighet
och sekretess i offentlig förvaltning och beskriver bl.a. vad som gäller
kring offentlighetsprincipen och allmänna handlingar.
Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.

§ 82 Yttrande över remiss - Livsmedelsverkets
kontrollhandbok
Ärendenummer: Mn 64/2015
Handläggare: Helena Aronsson
Ärendebeskrivning
Livsmedelsverket har utarbetat vägledande material om
verksamhetsstyrning för effektiv livsmedelskontroll. En kontrollhandbok
som är mera allmän kompletteras med fördjupningsdelar om bl.a.
verifiering av kontrollens effekt och kompetens. Detta sammanlagt ska
ersätta nuvarande vägledning om planering av offentlig kontroll av
livsmedel. De chefskurser som verket under senare år har genomfört
tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) utgör grunden
för nuvarande remissversion.
Miljönämnden i Örebro kommun har beretts möjligheten att lämna
synpunkter på två dokument:
1. Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp
2. Fördjupningsdel - kompetens.
Miljökontoret har förberett ett förslag till yttrande för godkännande av
Miljönämnden.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2015-05-26
Livsmedelsverkets remiss 2015-04-14
Livsmedelsverkets kontrollhandbok
Fördjupning
Förslag till beslut
Miljökontorets förslag till Miljönämnden:
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1. Miljökontorets förslag till remissvar godkänns och överlämnas till
Livsmedelsverket som Miljönämndens yttrande över remissen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
1. Miljökontorets förslag till remissvar godkänns och överlämnas till
Livsmedelsverket som Miljönämndens yttrande över remissen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 83 Ordförande och förvaltningen informerar
Handläggare: Erik Unander-Scharin, Johanna Elfving
Ärendebeskrivning
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Erik Unander-Scharin informerar om
kontrollköp av tobak och folköl samt beskriver hur dessa kontrollköp
kommer att genomföras och vilka effekter som förväntas. Verksamheten
planeras att påbörjas någon gång under sista kvartalet 2015.
Tf Miljöchef Johanna Elfving ger nämnden fördjupad information om två
aktuella delegationsärenden. Nämnden ges även information om de
pågående rekryteringarna av en ny miljöchef samt enhetschef för
livsmedelsenheten.
Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.

§ 84 Övriga ärenden/frågor
Handläggare: Ordförande, Johanna Elfving
Ärendebeskrivning
Ordförande Per Lilja (S) besvarar Simon Olows (M) fråga om
verksamhetsbesök för Miljönämnden. Verksamhetsbesök finns med i
planeringen framöver, presidiet arbetar vidare med frågan.
Tf Miljöchef Johanna Elfving besvarar Berith Tedsjö-Winklers (FP) fråga
om mejeritomten.
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Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet.
Beslut
Miljönämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.
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