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§ 55

Val av justerare

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

som justerare utse Eleni Rezaii Liakou (S) och Jörgen Jörgensen
(L) samt att fastställa datum och tid för justering till den
15 oktober 2019 kl. 08.00.
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§ 56
Informationsärende avseende fördjupad
översiktsplan Källby
Sammanfattning
Projektledare Charlotte Hägg Reader informerar om fördjupad
översiktsplan Källby. Uppdraget att ta fram ta fram en fördjupning av
översiktsplanen för området fick stadsbyggnadskontoret 2014. 2017
beslutade byggnadsnämnden om en inriktning som innebar att
planeringen ska utgå från att reningsverket ska flytta. 2018 antogs
Lunds kommuns översiktsplan, där området närmast stationen visas
som blandad bebyggelse och då nystartade också arbetet med
fördjupningen av översiktsplanen för Källby. Under hösten 2019 är
det samråd för detta planförslag. Slutsatserna från samrådet kommer
att ligga till grund för det vidare arbetet i planprocessen.
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Utdragsbestyrkande
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§ 57
Samråd avseende fördjupad översiktsplan
för Källby i sydvästra Lund
Dnr MN 2019/0048

Sammanfattning
MR dnr 2019.2624.
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt fördjupad
översiktsplan för Källby i sydvästra Lund. Huvudfrågan i
samrådsförslaget är hur Lund bäst kan dra nytta av en ny
pågatågstation i ett av Lunds mest attraktiva lägen, nära stadskärnan
och nära Höje å – Lunds stads vattendrag. Den nya stationen kommer
att bli en central del i områdets utveckling - nya bostäder, service och
kontor kommer att byggas och idrotts- och rekreationskvalitéer
utvecklas i närområdet. Målet är en mer blandad stadsdel som växer
fram under längre tid.
Miljöförvaltningen belyser i sitt yttrande frågor kring reningsverkets
flytt, buller och luft, samlokalisering mellan verksamheter och
bostäder, vägar, dagvatten, grönytor och förskolor och skolor.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019, dnr MN
2019/0046.3 och MR 2019.2624.2.
Byggnadsnämndens remiss den 23 augusti 2019 innehållande
stadsbyggnadskontorets samrådshandling, miljö- och
hälsoskonsekvens-beskrivning och Swecos bullerutredning 2019-0321 samt byggnadsnämndens beslut den 18 juni 2019 § 115.

Yrkanden
Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar, med instämmande av Lars Siljebratt
(V) och Ewa Björnberg (MP), bifall till förvaltningens förslag till
beslut med följande tillägg:
”För att gynna en hållbar och klimatanpassad stadsplanering ska
byggnadernas energianvändning vara låg. Möjligheten att planera
för solceller där det är lämpligt bör förtydligas i planen. Områdets pplatser ska förses med laddstolpar för elbilar.
Vid anläggning av utemiljöer är det viktigt att använda naturliga
material och slamfri anläggningsjord. Utemiljön bör planeras så att
ingen framtida kemisk ogräsbekämpning kommer att behövas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Koloniträdgårdarna har positiva effekter såväl på Lunds miljö som
på Lundabornas hälsa och välbefinnande, ökar den biologiska
mångfalden och stadens attraktionskraft för besökare och skapar
social hållbarhet. Därför anser Miljönämnden att koloniträdgårdarna
norr om Flextrus, längs med maskinvägen, bör bevaras.”
Lars Siljebratt (V) yrkar, med bifall av Ewa Björnberg (MP), bifall till
förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:
”att avstyrka en förlängning av Nordanvägen som möjliggör biltrafik
över Höje å.”
Jörgen Jörgensen (L), Urban Nilsson (SD), Christian Ohlsson (C) och
Maj-Britt Dahlquist (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Jörgen Jörgensen (L) och Urban Nilsson (SD) yrkar avslag till Eleni
Rezaii Liakou (S) tilläggsyrkande.
Jörgen Jörgensen (L) och Urban Nilsson (SD) yrkar avslag till Lars
Siljebratts (V) tilläggsyrkande.
Ajournering 19.05-19.20

Beslutsgång
Ordförande Gustav Lundblad (KD) ställer först proposition på
förvaltningens förslag till beslut och finner att miljönämnden bifaller
detsamma.
Ordförande Gustav Lundblad (KD) ställer sedan proposition på Eleni
Rezaii Liakous (S) tilläggsyrkande och finner att miljönämnden
avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
Miljönämnden bifaller följande propositionsordning:
JA-röst för avslag till Eleni Rezaii Liakous (S) tilläggsyrkande.
NEJ-röst för bifall till Eleni Rezaii Liakous (S) tilläggsyrkande.
Votering utfaller enligt följande:
Gustav Lundblad (KD), Christian Ohlsson (C), Maj-Britt Dahlquist
(M), Jan Froborg (FNL), Jörgen Jörgensen (L) och Urban Nilsson (SD)
röstar JA.
Eleni Rezaii Liakou (S), Per Olsson (S), Lina Olsson (S), Ewa
Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) röstar NEJ.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Med sex JA-röster mot fem NEJ-röster beslutar miljönämnden att
avslå Eleni Rezaii Liakous (S) tilläggsyrkande.
Ordförande Gustav Lundblad (KD) ställer sedan proposition på Lars
Siljebratts (V) tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår
tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
Miljönämnden bifaller följande propositionsordning:
JA-röst för avslag till Lars Siljebratts (V) tilläggsyrkande.
NEJ-röst för bifall till Lars Siljebratts (V) tilläggsyrkande.
Votering utfaller enligt följande:
Gustav Lundblad (KD), Christian Ohlsson (C), Maj-Britt Dahlquist
(M), Jan Froborg (FNL), Jörgen Jörgensen (L), Eleni Rezaii Liakou (S),
Per Olsson (S), Lina Olsson (S) och Urban Nilsson (SD) röstar JA.
Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) röstar NEJ.
Med nio JA-röster mot två NEJ-röster beslutar miljönämnden att
avslå Lars Siljebratts (V) tilläggsyrkandet.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Reservationer
Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Lars Siljebratts (V) yrkande.
Eleni Rezaii Liakou (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande, se bilaga 1.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden

Justerare
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§ 58
Luften i Lund - Luftkvalitetsmätningar i
Lunds kommun för år 2018 samt luftmätningsdata
för åren 1990 - 2018
Dnr MN 2019/0059

Sammanfattning
MR dnr 2019.2954.
Kommunerna är enligt Förordningen om miljökvalitetsnormer för
utomhusluft skyldiga att mäta eller på annat lämpligt sätt bedöma
om miljökvalitetsnormer överskrids inom kommunen.
Miljöförvaltningen har därför under 2018 utfört kontinuerliga
luftkvalitetsmätningar i taknivå (urban bakgrund) avseende
svaveldioxid, kvävedioxid samt marknära ozon. Mätningarna visar
att inga halter har överskridit dygns- och årsmedelvärdena för
miljökvalitetsnormerna.
Luftkvalitetsmätningar har även utförts i gatunivå avseende
kvävedioxid, marknära ozon och PM10. Mätningar visar att halterna
är högre i gatunivå än i taknivå. Två överskridanden av
miljökvalitetsnormen avseende dygnsmedelvärde för PM10 har
skett. Det finns också enstaka episoder med höga halter av
kvävedioxider som överskrider miljökvalitetsnormen vad avser
timmedelvärdet. Detta har skett vid fem tillfällen. De marknära
ozonhalterna ligger under miljökvalitetsnormen.
I rapporten finns även årsmedelvärden presenterade för åren 1990 –
2018 avseende taknivå och åren 2013 – 2018 avseende gatunivå.
Mätningarna visar att halterna av svaveldioxid, kvävedioxid, och
PM10 har sjunkit sedan mätningarna startade och ligger idag under
årsmedelvärdena för miljökvalitetsnormerna. Halterna av marknära
ozon steg under 2018 då sommaren var mycket varm och torr under
en längre period. Årsmedelvärdet ligger trots detta under normen.
Lunds kommun ingår sedan 2017 i samverkansområdet för kontroll
av luftkvaliteten i Skåne. Samverkansområdet består av samtliga
skånska kommuner och drivs av Skånes Luftvårdsförbund. Under
2018 har bland annat modellberäkningar avseende kvävedioxid,
PM10 och PM2,5 gjorts för samtliga kommuner i
samverkansområdet.
Miljönämnden föreslås besluta att lägga rapporten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2019-10-01 med tillhörande MN rapport 201910-01 Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för 2018 samt
perioden 1990 – 2018, dnr MN 2019/0059.1 och MR 2019. 2954.1

Beslut
Miljönämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Yttrande avseende ansökan om tillstånd
för bergtäkt, deponi för internt avfall samt
återvinningsverksamhet på fastigheterna Veberöd
9:1 och Södra Ugglarp 1:1, Lunds kommun.
Dnr MN 2019/0022

Sammanfattning
MR dnr 2018.2032.
Swerock AB ansöker om fortsatt och utökat tillstånd för bergtäkt,
samt nya tillstånd för övriga verksamheter enligt nedan. Allt i
huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i denna ansökan
jämte bilagor, på fastigheterna Veberöd 9:1 och Södra Ugglarp 1:1 i
Lunds kommun enligt 9 kap. miljöbalken. Tillstånd för bergtäkt söks
för 20 år. För övriga verksamheter söks tillstånd tillsvidare. Med
övriga verksamheter avses deponi för inert avfall samt återvinning
genom mekanisk bearbetning. Den sammanlagda mängden material
som körs in och ut från anläggningen (täkten, deponin och
bearbetningen) är maximalt 700 000 ton/år. Swerock ansöker även
om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att på fastigheterna Veberöd
9:1 och Södra Ugglarp 1:1 i Lunds kommun bortleda i täktens
inläckande yt- och grundvatten.
På grund av att mark och miljödomstolen endast beviljade
kommunstyrelsen anstånd med att yttra sig till den 7 oktober, skrev
miljöförvaltningen i samråd med stadsbyggnadskontorets
strukturavdelning och kommunekolog från tekniska förvaltningen
ett yttrande som skickades till kommunstyrelsen 2019-09-13.
Sammanfattningsvis anser miljöförvaltningen följande:






Nämnden bör yttra sig i enlighet med förvaltningens yttrande
till kommunstyrelsen 2019-09-13.
Kommentarerna till de enskilda villkoren ska beaktas.
Bolagets ansökan gällande deponering ska avstyrkas med
motiveringen att det är lång tid till dess att verksamheten kan
påbörjas, verksamheten är inte tillräckligt utredd vad gäller
etappindelning, geologisk barriär, vatten påverkan och
utformning.
Bullervallen som skall anläggas skall anpassas bättre i
landskapet.

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 2019-10-03, dnr MN
2019/0022.19 och MR 2018.2032.13.
Mark och miljödomstolen remiss 2019-08-26 gällande Swerock AB,
ansökan om täkttillstånd, deponi och återvinningsverksamhet,
Veberöd 9:1, dnr MN2019/0022.8 och MR 2018.2032.10.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 2019-09-13, dnr MN
2019/0022.15

Yrkanden
Ewa Björnberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Mark- och miljödomstolen i Växjö, mmd.vaxjo@dom.se
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§ 60
Yttrande avseende förslag till justering av
verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Lund
Dnr MN 2019/0044

Sammanfattning
MR dnr 2019.2938.2
VA SYD har lämnat in ett förslag till justering av verksamhetsområde
för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Lunds kommun.
Kommunkontoret har bett miljönämnden att yttra sig innan beslut
fattas av kommunfullmäktige.
VA SYD har utfört justeringar inom sex olika områden i Lunds
kommun. Miljöförvaltningen har inget att erinra mot att nya,
exploaterade områden förses med verksamhetsområde. Vid
justeringar av befintligt verksamhetsområde så bör enskilda
fastigheter som ligger i anslutning också omfattas av
verksamhetsområdet, vare sig de redan har tillgång till va-tjänster
eller inte. Miljöförvaltningen poängterar även vikten av ett bra och
tidigt samarbete i liknande frågor.
Miljönämnden föreslås besluta att anta miljöförvaltningens yttrande
som sitt eget och översända det till kommunkontoret.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september 2019, dnr MN
2019/0044.3 MR 2019.2938.2
Remiss i ärende med dnr "KS 2019/0482", den 7 augusti 2019
Protokoll från ägarnämnd Lund, VA SYD, den 13 maj 2019.
Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen i Lund inkl. bilagor, den 13 maj
2019

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret

Justerare
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§ 61
Detaljplan för del av Klostergården 2:9
m.fl. (Växthuset) i Lunds kommun - Samrådshandling
Dnr MN 2019/0046

Sammanfattning
MR dnr 2019.2624.
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt planförslag gällande
del av Klostergården 2:9 med flera. Syftet med planförslaget är att
pröva lämpligheten av idrottshall för omkringliggande skolor
kombinerat med verksamhetslokaler, gym och kontor samt
integrerat parkeringsgarage. Idrottshallen planeras på vad som idag
är en parkeringsyta vid Sankt Larsområdets norra entré.
Miljönämnden tar i sitt yttrande upp ljusstörningar och
avstängningsbar ventilation.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2019-10-02, dnr MN 2019/0046.3 och MR
2019.2624.2.

Yrkanden
Per Olsson (S) yrkar, med instämmande av Ewa Björnberg (MP) och
Mathias Thurén (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut med
följande tillägg:
”Dagvatten är att betrakta som ett avloppsvatten, vilket ofta för med
sig rester från fordonstrafik och annan verksamhet som människan
har orsakat. Allt dagvatten bör därför genomgå rening innan det
släpps till recipient.
Miljönämnden framhäver vikten av dagvattnets betydelse för att vi
skall uppnå en god ekologisk och kemisk status.
För att gynna en hållbar och klimatanpassad stadsplanering bör
fastigheter ha så mycket vegetation som möjligt. Möjligheten att
planera för solceller där det är lämpligt bör förtydligas i planen.
Vid anläggning av utemiljöer är det viktigt att använda naturliga och
giftfria material och slamfri anläggningsjord. Utemiljön bör planeras
så att ingen framtida kemisk ogräsbekämpning kommer att
behövas.”
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Gustav Lundblad (KD) yrkar avslag på Per Olssons (S)
tilläggsyrkande.
Ajournering 20.10-20.16

Beslutsgång
Ordförande Gustav Lundblad (KD) ställer först proposition på
förvaltningens förslag till beslut och finner att miljönämnden bifaller
detsamma.
Ordförande Gustav Lundblad (KD) ställer sedan proposition på Per
Olssons (S) tilläggsyrkande och finner att miljönämnden avslår
tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
Miljönämnden bifaller följande propositionsordning:
JA-röst för avslag till Per Olssons (S) tilläggsyrkande.
NEJ-röst för bifall till Per Olssons (S) tilläggsyrkande.
Votering utfaller enligt följande:
Gustav Lundblad (KD), Christian Ohlsson (C), Maj-Britt Dahlquist
(M), Jan Froborg (FNL), Jörgen Jörgensen (L) och Urban Nilsson (SD)
röstar JA.
Mathias Thurén (S), Per Olsson (S), Lina Olsson (S), Ewa Björnberg
(MP) och Lars Siljebratt (V) röstar NEJ.
Med sex JA-röster mot fem NEJ-röster beslutar miljönämnden att
avslå Per Olssons (S) tilläggsyrkande.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden

Justerare
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§ 62
Detaljplan för Lövsångaren 5 och 6 i Lund,
Lunds kommun - samråd
Dnr MN 2019/0043

Sammanfattning
MR dnr 2019.2568.
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt planförslag gällande
Lövsångaren 5 och 6 beläget i Lund. Syftet med planförslaget är att
pröva lämpligheten med att uppföra flerbostadshus med cirka 140
lägenheter samt en mindre del butiks- och kontorslokaler.
Ny bebyggelse föreslås bestå av tre till sex våningar och befintlig
bebyggelse ska rivas. En dagvattenutredning, trafikbullerutredning,
geoteknisk undersökning, markradonmätning och miljöteknisk
markundersökning har genomförts inom planområdet.
Miljöförvaltningen belyser i sitt yttrande frågor kring buller,
dagvatten och förorenad mark.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 september 2019, dnr MN
2019/0043.3 och MR 2019.2568.3.
Byggnadsnämndens remiss den 8 augusti 2019 innehållande
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, planbeskrivning,
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer,
trafikbullerutredning, miljöteknisk markundersökning,
markradonmätning samt byggnadsnämndens beslut den 18 juni
2019 § 120.

Yrkanden
Lars Siljebratt (V) yrkar, med instämmande av Ewa Björnberg (MP),
bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:
”att tillämpa kommunens energiplan avseende optimering av
energieffektiva fastigheter för den planerade utbyggnaden. Detta
avser både energibehovet för fastigheterna och att planera för
elförsörjning med maximal utbyggnad av solceller.
att inom planområdet utföra utbyggnaden så att den möjliggör ett
eget omhändertagande av dagvatten inom planområdet.”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-10
Lars Siljebratt (V) yrkar, med instämmande av Ewa Björnberg (MP),
Per Olsson (S) och Mathias Thurén (S), följande tillägg:
”att i del av parkeringsytorna bygga för framtida flexibel användning,
vilket förutsätter att parkeringsyta byggs med förhöjd takhöjd.”
Mathias Thurén (S) yrkar avslag till Lars Siljebratts (V) första
tilläggsyrkande och bifall till det andra tilläggsyrkandet.
Christian Ohlsson (C), Urban Nilsson (SD) och Jörgen Jörgensen
(L) yrkar avslag på båda tilläggsyrkandena.
Ajournering 20.33-20.38

Beslutsgång
Ordförande Gustav Lundblad (KD) ställer först proposition på
förvaltningens förslag till beslut och finner att miljönämnden bifaller
detsamma.
Ordförande Gustav Lundblad (KD) ställer sedan proposition på Lars
Siljebratts (V) första tilläggsyrkande och finner att miljönämnden
avslår tilläggsyrkandet.
Ordförande Gustav Lundblad (KD) ställer sedan proposition på Lars
Siljebratts (V) andra tilläggsyrkande och finner att miljönämnden
avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
Miljönämnden bifaller följande propositionsordning:
JA-röst för avslag till Lars Siljebratts (V) tilläggsyrkande.
NEJ-röst för bifall till Lars Siljebratts (V) tilläggsyrkande.
Votering utfaller enligt följande:
Gustav Lundblad (KD), Christian Ohlsson (C), Maj-Britt Dahlquist
(M), Jan Froborg (FNL), Jörgen Jörgensen (L) och Urban Nilsson (SD)
röstar JA.
Mathias Thurén (S), Per Olsson (S), Lina Olsson (S), Ewa Björnberg
(MP) och Lars Siljebratt (V) röstar NEJ.
Med sex JA-röster mot fem NEJ-röster beslutar miljönämnden att
avslå Lars Siljebratts (V) andra tilläggsyrkande.

Justerare
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Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63
2020

Sammanträdestider för miljönämnden år

Dnr MN 2019/0058

Sammanfattning
Miljöförvaltningens förslag till sammanträdestider för miljönämnden
år 2020, utifrån fastställda sammanträdestider för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt utifrån tidplan för ekonomi
och verksamhet:










Onsdag 29 januari
Torsdag 5 mars
Onsdag 8 april
Torsdag 7 maj
Torsdag 11 juni
Torsdag 10 september
Torsdag 8 oktober
Torsdag 12 november
Torsdag 10 december

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2019-09-25, dnr MN 2019/0058.1

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens förslag till sammanträdestider år
2020 för miljönämnden.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Inbjudningar

Sammanfattning
Ordförande Gustav Lundblad (KD) informerar om
miljögiftskonferens i Eslöv den 18 november 2019. Ledamöter och
ersättare som vill gå på konferensen ska anmäla det till
miljönämndens nämndsekreterare senast måndag 14 oktober.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Meddelanden till miljönämnden

Dnr MN 2019/0007

Sammanfattning
Redovisning av meddelanden till miljönämnden.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
meddelanden.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2019-09-23, dnr MN 2019/0007.18

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

godkänna redovisningen av meddelanden.

Utdragsbestyrkande
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§ 66
Beslut enligt av miljönämnden lämnad
delegation 2019-07-12 – 2019-09-23
Dnr MN 2019/0008

Sammanfattning
Delegationsbeslut 2019-07-12 – 2019-09-23.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
delegationsbeslut avseende perioden 2019-07-12 – 2019-09-23.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2019-10-03, dnr MN 2019/0008.20.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende
perioden 2019-07-12 – 2019-09-23.

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Miljödirektören informerar

Sammanfattning



Justerare

Miljödirektör Björn Berséus informerar om för- och nackdelar
med samordnad tillsyn.
Kraftringen har släppt väldigt mycket fjärrvärmevatten i
dagvattensystemet som nedströms mynnar ut i
Rinnebäcksravinen. I samband med detta uppmärksammades
flertalet döda ålar i vattnet vid ravinen. Dödsorsaken
misstänks vara den höga temperaturen på det utsläppta
vattnet. Miljöförvaltningen för en dialog med VA SYD och
Kraftringen för att undvika att detta händer igen.

Utdragsbestyrkande
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§ 68
Miljönämndens ledamöter och ersättare
informerar
Sammanfattning
Inget att tillägga.

Justerare
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