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Kommunstyrelsen
462 85 Vänersborg

§2

Dnr 2013.0039-1

Verksamhetsberättelse och bokslut för Miljö- och
hälsoskyddsnämnden för 2012
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med godkännande att överlämna
bilagd verksamhetsberättelse samt bokslut för år 2012 till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
______
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Kommunstyrelsen
462 85 Vänersborg

§3

Dnr 2012.1356-4

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdrag om styrmedel för rening i
kommunala reningsverk.
Naturvårdsverket har av regeringen fått uppdrag att redovisa styrmedel för
rening i kommunala reningsverk. Naturvårdsverkets redovisning har bl.a
remitterats till Vänersborgs kommun för eventuella synpunkter.
Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat ärendet till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsens
handläggare för synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning.
Handläggare från dessa tre nämnder har tillsammans tagit fram en
tjänsteskrivelse som förslag till yttrande på remissen (Bilaga 1).
Handläggarnas förslag till yttrande redovisas för nämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta upprättad tjänsteskrivelse
som sin egen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
_______
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Länsstyrelsen i Västra Götaland

§4

Dnr 2012.1516-2

Anmälan om rening av förorenat vatten med
Edsätersbäcken som recipient
Ärendebeskrivning
Ragn-Sells Heljestorp AB har inkommit till länsstyrelsen med en anmälan
om att bygga en anläggning för rening av lakvatten. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har fått ärendet med möjlighet att komma in med
synpunkter till länsstyrelsen
Ragn-Sells avser att som komplement till övriga reningsanläggningar, för
lakvatten , även använda sig av ultrafilter och omvänd osmos (UF/RO). Det
renade vattnet från UF/RO- anläggningen vill Ragn-Sells därefter leda till
Edsätersbäcken. Till bakgrunden hör bland annat att bolaget i december
anmälde att det rikliga regnandet under hösten hotade att vålla
översvämning i lakvattendammarna med risk för dammbrott.
Ragn-Sells uppger att stora investeringar har gjorts för att anläggningarna
för rening av lakvatten ska klara den mängd förorenat vatten som
uppkommer. Trots detta inträffade bräddning av orenat lakvatten den 1
januari 2013 och ca 1200 m3 lakvatten släpptes ut till Edsätersbäcken som
mynnar i Vassändaviken i sjön Vassbotten.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att bräddningar av lakvatten till
Edsätersbäcken till varje pris måste undvikas.
Ragn-Sells anmälan om förbättrad rening är i och för sig välkommen men
nämnden bedömer att driftstörningar av olika oförutsedda slag kan inträffa
och då får sjön Vassbotten ta hela belastningen. Att direktledningen mot
Göta älv är underdimensionerad är otillfredställande och anges vara orsaken
till att bräddning sker. Nämnden bedömer att det långsiktigt inte räcker med
en åtgärd utan behövs ett antal olika lösningar för att komma till rätta med
problemen med olika utsläpp till Edsätersbäcken och det gäller både riktade
och diffusa utsläpp av förorenat vatten.

Nämnden anser att när bräddningssituationer uppkommer ska Göta älv
användas som recipient. Givetvis skall Göta älv skyddas mot förorenande
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utsläpp. Vattenföringen är dock hög, ca 600 m3 per sekund i genomsnitt
som ska relateras till Edsätersbäckens 14 l/s.
Nämnden har tidigare motsatt sig varje ansats att leda renat eller orenat
lakvatten till Edsätersbäcken då denna mynnar i Vassändaviken, ett
vattenområde som är av vital betydelse för den biologiska mångfalden och
tätortsnära rekreation. Den ekologiska statusen för Vassbotten är måttlig
ekologisk status (miljökvalitetsnorm fastställd av Vattenmyndigheten 2009,
enligt Vattendirektivet). Vattenmyndigheten har gett tidsfrist till 2021
då Vassbotten ska uppnå god ekologisk status. Vänersborgs kommun har i
sin ÖP 2006 bedömt Vassbotten som ett ”Ekologiskt särskilt känsligt
område” (MB 3 kap 3 §). Nämnden anser att all trovärdighet för
myndigheternas arbete med att nå god status i våra sjöar och vattendrag
faller om inte rimliga krav ställs när det gäller stora förorenande
verksamheter.
Att direktledningen mot Göta älv är underdimensionerad är
otillfredställande och anges vara orsaken till att bräddning sker. Nämnden
anser därför att Ragn-Sells skyndsamt måste öka kapaciteten i
utloppsledningen mot Göta Älv. Detta utesluter inte att lakvattendammarnas
lagringsvolym även ökas genom påbyggnad eller nyanläggning. Nämnden
bedömer att en totalanalys är nödvändigt för att långsiktigt komma till rätta
med problemen, så att rätt åtgärder sätts in och en optimal lösning kan
genomföras.
Nämndens sammanvägda bedömning är att varken renat eller orenat
lakvatten från Ragn-Sells Heljestorp AB får ledas till Edsätersbäcken. Vid
avgörande om det minst skadliga alternativet är det miljö- och
hälsoskyddsnämndens absoluta ståndpunkt att Vassändaviken skall skyddas
från negativ påverkan.
Nämnden har tidigare vid flera tillfällen i yttranden till både länsstyrelsen
och Miljödomstolen framfört synpunkter och efterfrågat redovisningar för
olika typer av avrinnande ytvatten, dagvatten och renat lakvatten. Nämnden
har begärt att företaget på ett mer ingående sätt ska redovisa problemen med
hanteringen och beskriva hur olika typer av dagvatten och ytvatten samlas
upp och leds genom området. En redovisning av vilka marginaler som finns,
och hur man tänker hantera större mängder vatten i ett förändrat klimat med
höga nederbördsmängder, har också begärts. Då problem redan nu uppstår
vid mycket nederbörd och perioder med snösmältning borde detta vara en
självklarhet. Ändå har företaget fått tillstånd till utökad verksamhet utan att
tydliga krav ställts på att redovisa problemen med olika typer av avrinnande
vatten. Att det uppstår problem vid hög nederbörd har visat sig tidigare och
kan inte vara en överraskning.
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Vassbottens natur-, kultur- och rekreationsvärden
Vassbotten utgör ett viktigt område för lekande fiskar från Vänern som
exempelvis gös, abborre och gädda. Vassändaviken är ett gammalt
kulturlandskap med stora natur- och kulturhistoriska värden. Här finns
strandängar omväxlande med öppna hällmarker. Viken har ett rikt fågelliv
och är en viktig rastlokal för sträckande fåglar. Det är också ett
välbesökt område och lättillgängligt för närboende, skolor och dagis.
Vänersborgs kommun har investerat i restaureringar av två områden i
anslutning till Vassbotten med hjälp av statliga naturvårdsbidrag.
Strandängarna hålls öppna med hjälp av vasslåtter och betesdjur.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Nämnden gör bedömningen att den föreslagna UF/RO-anläggning inte är
tillräckligt för en lösning på problemen. Bedömningen är att det långsiktigt
inte räcker med en åtgärd utan behövs ett antal olika lösningar för att
komma till rätta med problemen med olika utsläpp till Edsätersbäcken.
Detta gäller både riktade och diffusa utsläpp av förorenat vatten.
 Nämnden anser att Länsstyrelsen måste ålägga Ragn-Sells Heljestorp AB
att ta fram en totalanalys med ett bredare underlag inför valet av åtgärder
för att slippa bräddningar och att företaget även ska redovisa hur man
långsiktigt tänker hantera större mängder vatten vid höga
nederbördsmängder.
 Nämnden anser att företaget på ett mer ingående sätt ska redovisa och
beskriva hur olika typer av dagvatten och ytvatten samlas upp och leds
genom området.
 Nämnden anser att länsstyrelsen ska förbjuda Ragn-Sells Heljestorp AB
att leda bräddat eller otillräckligt renat lakvatten till Edsätersbäcken.
 Nämnden anser att om bräddningssituationer uppkommer ska Göta älv
användas som recipient och då måste kapaciteten i utloppsledningen till
Göta Älv öka.
 Nämnden anser att även avlett vatten till Göta älv måste renas innan det
släpps ut och lagringsvolym behöver ökas.
Den sammanvägda bedömningen är att varken renat eller orenat lakvatten
från Ragn-Sells Heljestorp AB får ledas till Edsätersbäcken. Vid avgörande
om det minst skadliga alternativet är det miljö- och hälsoskyddsnämndens
absoluta ståndpunkt att Vassändaviken skall skyddas från negativ påverkan.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
_______
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Kommunstyrelsen
Vänersborg

§5

Dnr 2012.1374-2

Yttrande över Blåplan för Vänersborgs kommun.
Föreligger tjänsteutlåtande 2012-11-01 undertecknat av
förvaltningscheferna för miljö- och hälsoskyddsnämnden och bygg- och
samhällsbyggnadsnämnden.
I tjänsteutlåtandet föreslås kommunstyrelsen besluta att:
1. uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, byggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen att
gemensamt upprätta en blåplan för Vänersborgs kommun.
2. godkänna upprättad projektplan
3. styrgrupp för arbetet är tillika styrgruppen för plan- och byggfrågor
4. avsätta 100 tkr för arbetet med framtagande av programmet.

Blåplanens syfte
Syftet med en Blåplan är att uppvisa ett helhetsperspektiv då det gäller
planering och byggande i förhållande till utnyttjande och skydd av
vattenresurserna. Lokalisering, byggande, dragningar av vägar, järnvägar
och andra verksamheter skall sättas i relation till strandskydd, vattenskydd,
översvämningsrisker, skred mm.
En Blåplan skall förutom kommunal Va-planering för vattenförsöjning och
avloppsvattenrening även innehålla uppgifter om dagvattenplanering,
grundvatten, ytvatten, enskilda avloppsanläggningar, större enskilda
vattentäkter, badvatten, grundvattentillgångar, recipienter, hantering av
snöuppläggningsplatser, vattenvårdsförbund och vattenråd, båtliv, hamnar,
vattenpåverkande verksamheter som jordbruk, skogsbruk,
vattenkraftsproduktion och annan markanvändning i kommunen.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar efter avslutad information att
tillstyrka förslaget till att upprätta en så kallad Blåplan för Vänersborgs
kommun.
_______
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Kommunfullmäktige
462 85 Vänersborg

§6

Dnr 2012.1148-2

Yttrande över motion om möjligheter att bedriva ett
kalhyggefritt skogsbruk på kommunal mark.
Ärendebeskrivning
Per Sjödahl (MP) föreslår i en motion att möjligheterna att bedriva ett
kalhyggefritt skogsbruk på kommunal mark utreds.
Vänersborgs kommun äger och förvaltar ca 1500 ha skogsmark.
Kommunens skog sköts av en skogsförvaltare som är FSC-certifierad och
kommunen bedriver ett FSC-certifierat skogsbruk i sina skogar, som innebär
att skogen sköts med utökad hänsyn till naturvärden och rekreation.
Enligt skogsvårdslagen ska skogen skötas ”så att den uthålligt ger en god
avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls”. Vid skötsel
av skogen ska även hänsyn tas till allmänhetens behov av skogen för
rekreation och friluftsliv.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning
Skogen har många värden såsom produktion, rekreation, friluftsliv och
biologisk mångfald. I brukandet av den kommunalt ägda skogen är alla
dessa värden viktiga då kommunen har ett särskilt ansvar för att tillgodose
alla dessa olika intressen.
Kalavverkningar i skogar med höga naturvärden kan innebära att
naturvärdena helt försvinner och sådana skogar behöver därför skötas på ett
visst sätt för att värdena ska bestå.
En del skogar i anslutning till bebyggelse är viktiga som barriärer mot olika
störningar, till exempel trafikerade vägar och olika industriverksamheter. En
störning är komplex och kan vara av både ljudmässig och visuell karaktär.
Det innebär att upplevelsen av en trafikerad väg inte känns lika störande om
du slipper att se den trafikerade vägen. Ett skogsområde har även en viktig
funktion som luftrenare mellan trafik och industrier mot bostadsområden.
Därför är det viktigt att inte behöva kalavverka utan istället kunna bevara en
Justerande sign
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skog mellan det störande området och bostäderna. Allt detta tas upp i den
grönplan som arbetats fram för Vänersborg och godkänts av fullmäktige
2009.

För vissa intressen är det lätt att mäta det ekonomiska värdet medan andra
värden är mer komplexa och svårare att mäta i pengar. En skog som ligger i
närheten av bostäder och dagis har ett särskilt stort rekreationsvärde för dem
som verkar och bor nära. Den kan också vara en viktig barriär mot
störningar. Skogar med höga natur- och kulturvärden är intressanta på
många olika sätt och har både rekreationsvärden och biologiska värden som
är svåra att mäta i pengar. Att mäta det ekonomiska värdet av skogens alla
olika värden är svårt och syns därför aldrig.
I brukandet av den kommunalt ägda skogen är alla värden viktiga då
kommunen har ett särskilt ansvar för att tillgodose många olika intressen.
För att kunna erbjuda kommunens innevånare en god bebyggd miljö med
närnatur och skog för både rekreation, biologisk mångfald och som skydd
mot störningar behöver skogen skötas på ett sätt som inte kräver
kalavverkningar.

Skogsstyrelsen har sedan 2005 drivit projekt om så kallat
kontinuitesskogsbruk för att öka kompetensen när det gäller hyggesfria
skogsbruksmetoder som alternativ till trakthyggesbruket. Även om
kontinuitetsskogsbruk innebär en lägre avkastning i pengar så är det rimligt
att en kommun har flera mål med sitt ägande av skog och räknar in alla de
andra värdena som idag inte värderas alls.
Numera finns fungerande metoder för kontinuitetsskogsbruk som tillämpas i
Tyskland, Danmark, Norge och i viss mån på sina håll i Sverige.

Nämnden anser att det är självklart att Vänersborgs kommun ska bruka den
kommunägda skogen på ett sätt så att alla dessa olika intressen kan förenas.
För att kommunen ska kunna erbjuda kommunens innevånare en god
bebyggd miljö med närnatur och skog för både rekreation, biologisk
mångfald och som skydd mot störningar måste skogen skötas på ett sätt som
inte kräver kalavverkningar.
De minskade intäkter som det innebär att gå över till ett
kontinuitetsskogsbruk måste ställas i relation till andra kostnader som en
kommun har.
I Vänersborgs Grönplan är skogsområden utpekade som viktiga
skyddsskogar mot störningar från trafik och industrier. Sådana skogar finns
bland annat väster om E45 och mot Vargöns industrier. Dessa skogar måste
självklart skötas på ett sätt så att de inte plötsligt en dag måste kalavverkas.
Hur det ska ske måste arbetas in i skogsbruksplanen.
Justerande sign
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Med hjälp av kommunens förvaltare för skogen och i en översyn av
kommunens skogsbruksplan anser nämnden att man snarast ska analysera
kommunens skogsinnehav och se hur kommunen kan gå över till ett
kontinuitetsskogsbruk.
Miljömål som rör skogen
Levande skogar
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande
Nämnden anser att kommunen har ett särskilt ansvar för att tillgodose
många olika intressen i brukandet av den kommunalt ägda skogen.
Nämnden anser att det är självklart att Vänersborgs kommun ska bruka den
kommunägda skogen på ett sätt så att alla olika intressen kan förenas.
Nämnden anser att skogar som utgör barriärer mot olika störningar till
exempel luftföroreningar, buller och visuella störningar måste skötas
långsiktigt så de inte måste kalavverkas, och hur detta ska ske ska framgå i
skogsbruksplanen.
Nämnden anser att de minskade intäkter som det innebär att gå över till ett
kontinuitetsskogsbruk måste ställas i relation till andra kostnader och att en
uppskattning måste göras av de värden som går förlorade vid en
kalavverkning.
Nämnden anser att det i en revidering av kommunens skogsbruksplan bör
göras en analys för hur kommunen kan gå över till ett
kontinuitetsskogsbruk. Detta bör kunna ske etappvis med början i särskilda
områden som har höga natur- och rekreationsvärden eller utgör viktiga
skyddsskogar.

_______
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§7

Dnr 2007.1272-8

Riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade i december 2007 beslut om
”Riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp”. Dessa uppdaterades 2009.
Anledning till uppdateringen var främst att 2008 gav Naturvårdsverket ut
”Handbok för små avloppsanläggningar” som är en vägledning och stöd för
tillämpning av de Allmänna råden 2006:7.
Andra nämndbeslut/riktlinjer som är styrande i avloppsärenden är
2011. ”Rutiner för handläggning av avloppsärenden längs Dalslandskusten
under tiden för utbyggnad av kommunalt VA”.
2012. ”Strategier för yttrande i bygglovsärenden i eller utanför nya
verksamhetsområden för kommunalt VA”
Ett bygglov gällande xx, Gaddessanda har föranlett ifrågasättande av
nämndens ställningstagande i yttrandet som stödjer sig på riktlinjerna.
Ägaren NN har sökt bygglov på fastigheten för att utöka befintlig boyta till
det dubbla. Nämnden har tidigare yttrat sig i ärendet och har då avstyrkt en
utbyggnad av huset. Byggnadsnämndens beslut överklagades till
Länsstyrelsen och sen vidare till Mark- och Miljödomstolen, men beslutet
ändrades inte.
Riktlinjerna säger att vid ny- eller tillbyggnad ska avloppsanläggningen vara
dimensionerad för permanentboende och för 5 pe. Undantag kan bara göras
där vattenförbrukningen är mycket låg (<1m3/år) och då utsläpp kan ske
utan rik för påverkan på miljö och hälsa.
Tidigare yttranden i detta ärende, och i alla andra liknande ärenden, följer
riktlinjerna.
På fastigheten leds befintligt BDT avlopp till en infiltration på
grannfastigheten. Den anläggningen är lagd 1961 och NN fick 1981 tillstånd
att endast ansluta tvättställ och diskbänk dit. Vid en fördubbling av boytan
ökar boendemöjligheterna avsevärt och bedömningen är att i sådana fall
vattenförbrukningen och standarden i huset förr eller senare kommer att öka
och därmed belastningen på avloppsanläggningen. Anläggningen måste
därför dimensioneras för 5 pe och permanentboende.
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Den befintliga infiltrationsanläggningen som ligger på grannfastigheten är
med största sannolikhet redan överbelastad och ligger i ett mycket känsligt
område ca 50 m från stranden. Det är otänkbart att medge ytterligare
belastning. Anläggningen är dessutom att betrakta som uttjänt då den är
anlagd för mer än 50 år sen och den uppfyller inte dagens lagkrav.
Gaddessanda är dessutom ett område där det är mycket svårt att anlägga
avlopp.
Det är tättbebyggt, nuvarande och framtida vattentäkter måste skyddas och
området ligger delvis inom riskområde för översvämning. Den stora
kommunala badplatsen som ligger nedanför bebyggelsen är mycket känslig
och kräver stor försiktighet. Därför är det nödvändigt att ha en samlad
bedömning för hela området. Tillåter man en avloppsanläggning blir
konsekvensen att man måste behandla alla lika och tillåta flera
anläggningar. Totalt sett kan då belastningen bli för stor ur både miljö- och
hälsoskyddssynpunkt och vi får en ohållbar situation.
Sen flera år har bara mycket enkla och mindre utbyggnader, tex altaner,
medgetts utan krav på att avloppsanläggningen ska åtgärdats
Det pågår diskussion om en större gemensamhetsanläggning i området men
förvaltningen har ännu inte fått in en komplett ansökan.
Enligt en mycket preliminär utbyggnadsplan för kommunalt VA finns
Gaddessanda inte med de närmaste 5 åren.
Nämnden har att ta ställning till om det finns anledning att revidera
riktlinjerna för att kunna lämna ett positivt yttrande i ärendet och i andra
liknande remisser. Detta innebär att nämnden tar bort kravet i yttrandet på
att avloppsanläggningen ska vara dimensionerad för 5 pe och för
permanentboende.
Konsekvenser
 Hus kan byggas om eller till utan att nämnden ställer krav på
förbättringar då avloppsanläggningen är undermålig. Anläggningar
överbelastas och nyttjas utan gällande tillstånd

Justerande sign



Det uppstår negativa miljö- och hälsoskydds effekter i områden
där husen ligger tätt eller där det är andra svåra omständigheter.
Det kan orsaka t.ex. förorenade vattentäkter och badplatser.



Nämnden kommer istället i efterhand, t.ex. i samband med
inventering, ställa krav på att anläggningen ska uppfylla lagkraven.
Lagkraven om anmälan/tillstånd och att avloppsvatten ska tas
omhand på ett godtagbart sätt finns i miljöbalken och det kan vi
inte bortse ifrån. Detta medför större besvär för fastighetsägaren
och merarbete med tillsyn och administration. Förelägganden,
viten, miljösanktionsavgifter
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Av flera skäl kan en tillståndsansökan eller anmälan avslås. Om vi
dessutom har förbjudit att använda den avloppsanläggning som
finns för att den är undermålig går inte problemet att lösa. Då står
fastighetsägaren med ett nybyggt/utbyggt hus utan avlopp. Vad
händer då?

Bedömning
Nämnden anser att det är av stor vikt att hantera och behandla likartade
ärenden rättvist. Det finns inga skäl att i ett enskilt ärende avvika från
gällande riktlinjer och Allmänna råden 2006:7. Lagen om rening av avlopp
kan ej förbigås och det är rimligt och mindre besvär för fastighetsägaren att
ställa dessa krav i samband med byggnationen och inte efteråt. Situationen
på Gaddessanda är komplicerad med flera omständigheter som omöjliggör
anläggande av enskilda avlopp. Detta måste lösas med större
gemensamhetsanläggningar eller kommunalt VA.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att inte ändra gällande riktlinjer
för handläggning av enskilda avlopp enligt beslut Dnr 2007.1272-5 och Dnr
2012.0983-1. Dessa ligger alltså fast. Detta medför att nämnden inte
kommer att lämna ett positivt yttrande i bygglovsärendet gällande.

________
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§8
Information om arbetet med framtagande av
vattenskyddsområde för Vänersborgsviken och Göta
Älv.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden informerades om det pågående arbetet med
att ta fram vattenskyddsområde med skyddsområdesbestämmelser för
Vänersborgsviken och Göta Älv.
Arbetsgruppen har arbetat fram ett gemensamt förslag till skyddsområde.
Då det gäller skyddsområdesbestämmelserna finns för några av dessa
alternativa förslag.
Tidplan för 2013
Arbetsgruppens förslag kommer i januari 2013 att överlämnas till en
referensgrupp som består av företrädare för vattenkraft, lantbruk, skogsbruk,
industri, Sjöfartsverk, Trafikverk, Naturskyddsförening, Västkuststiftelse,
SGI och HaV. Synpunkter från referensgruppen kommer att behandlas och
kan innebära vissa revideringar av arbetsgruppens förslag.
Revidering inklusive juridisk granskning av materialet beräknas att ske
under mars-april 2013
I januari kommer också information om arbetets gång att delges politiker i
berörda kommuner
.
Under förutsättning att berörda politiska instanser kan godkänna förslaget
kommer samråd att ske med berörda inom vattenskyddsområdet. Detta
samråd kommer förhoppningsvis att kunna ske under sommaren/hösten
2013.
Under hösten 2013 är också avsikten att myndighetssamråd skall hinnas
med samt att det tekniska underlaget färdigställs.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar efter avslutad information att
lägga ärendet till handlingarna.
_______
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Ärende nr 9
BESLUT ENLIGT DELEGATIONSORDNINGEN
--------

Ärende nr 10
INKOMNA SKRIVELSER

-------

§ 11
Inbjudningar till kurser och konferenser
Inbjudningar till kurser och konferenser föredras och läggs till handlingarna.

-------

§ 12
Övriga ärenden
Diskuterades nämndledamöternas rätt att tillbringa praktikdag på miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Konstaterades att denna rätt regleras i beslut av kommunfullmäktige.
Diskuterades också möjligheten att miljö- och hälsoskyddsnämnden genomför gemensamt
fältbesök i ärenden där detta kan anses värdefullt som beslutsunderlag. Denna fråga kan avgöras
av presidiet inför respektive nämndsammanträde.

_________
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