
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-12-15 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Sahlin/Möller kl. 13:30-18:05  
  
Beslutande Bengt Andersson (M) (ordförande) 

Janet Andersson (S) (vice ordförande) 
Sofia Hagerin (C) (2:e vice ordförande) 
Jan-Åke Larsson (S) 
Miroslav Han (S) 
Anders Borgquist (C) 
Mats Löfström (S)  ersätter Lilli Trpkoski (S) 
Oliver Hansen (M)  ersätter Håkan Bjelkengren (M) 
Kent Björk (SD)  ersätter Dennis Larsen (SD) 
Yngve Mark (SD)  ersätter Göran Lindvall (SD) 
Anna Osvaldsson (KD)  ersätter Samuel Estenlund (KD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

John Fidler (L) 
Marija Dimovska (S) 
Martin Andersson (S) 

  
Övriga närvarande Dave Borg (Förvaltningschef) 

Ina Petersson (Nämndsekreterare) 
  
Utses att justera Sofia Hagerin (C) 
  
Justeringens plats o tid Miljö och Samhällsbyggnad, 2021-12-15   
  
Protokollet omfattar §§216-217, §219, §221 
 

  

1 ( 15 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-12-15 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

 
Sekreterare 

 
 

 

 

 

Ina Petersson  

Ordförande          
 Bengt Andersson (M)  

 

Justerande   
  Sofia Hagerin (C)  

 

  

2 ( 15 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-12-15 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Innehåll 
 

§216 Yttrande över förslag till Fritidspolitisk strategi 

§217 Yttrande över samråd för detaljplan för fastigheterna Åkermannen 10, 11 
och del av 14, Eslövs kommun 

§219 Återrapportering avseende Länsstyrelsens i Skåne uppföljning och 
utvärdering av miljöbalkstillsynen i Eslöv kommun 

§221 Remissvar gällande Mellanskånes renhållningsaktiebolags ansökan om 
förlängd prövotid (Mi.2021-1603) 

 

 

  

3 ( 15 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-12-15 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 216    MOS.2021.0999 

Yttrande över förslag till Fritidspolitisk strategi  

Ärendebeskrivning  
Förslaget till fritidspolitisk strategi tar sin utgångspunkt i folkhälsan, och syftar till 
att bidra till arbetet med utjämning av de ökande hälsoklyftorna. För att få genomslag 
krävs en bred förankring och samsyn på fritidens betydelse inom kommunens alla 
verksamheter och den ideella sektorn. Arbetet med att skapa förutsättningar för en 
meningsfull fritid spänner över flera politikområden. 

Enligt vad som framgår av underlaget till denna remiss så fyller en kommun-
gemensam fritidspolitisk strategi en viktig funktion i att samordna och visa på 
helheten och därför anses det viktigt att strategin antas i alla nämnder och 
kommunfullmäktige. Vidare framgår det att med en långsiktig fritidspolitisk 
plattform underlättas också prioriteringar och vägval som krävs för en aktiv och 
rörelserik kommun vilket i sin tur bidrar till att skapa “en hållbar, spännande 
kommun där människor möts, utvecklas och trivs”. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Yttrande avseende förslag till fritidspolitiskt program 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-10-13, § 92. Fritidspolitisk strategi 
 Förslag till strategi. Fritidspolitisk strategi 
 Förslag till handlingsplan. Fritidspolitisk strategi 
 

Beredning 
Förslaget till fritidspolitisk strategi har skickats ut på internremiss inom Miljö och 
Samhällsbyggnads samtliga avdelningar och inkomna synpunkter finns inarbetade i 
detta yttrande. Remissen omfattar såväl strategin som handlingsplanen till 
densamma. När det gäller förvaltningens yttrande så är det uppdelat på dessa två 
dokument. 

Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 
Miljö och Samhällsbyggnad tycker att det är positivt att Kultur och Fritid har valt att 
ta fram en fritidspolitisk strategi istället för ett idrottspolitiskt så att fler faktorer som 
påverkar möjligheten till en meningsfull fritid kan inkluderas. 

Av strategin framgår bland annat ”Ett socialt hållbart Eslöv behöver skapa platser för 
människor att mötas, utvecklas och motionera utifrån egna förutsättningar och 
önskemål.” Att bidra till att skapa ett hållbart samhälle omfattar såväl yttre som inre 
hållbarhet det vill säga att skapa hälsosamma miljöer som möjligheten till en 
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mänsklig ”inre hållbarhet” där fysisk aktivitet är ett grundfundament är viktigt. 
Forskningen har visat att fysisk aktivitet har långt mycket mer positiva effekter på ett 
hälsosamt liv än vad man tidigare har trott. Miljö och Samhällsbyggnad anser att det 
är oroväckande att så mycket som en tredjedel av de ungdomar som svarat uppger att 
de inte har någon fritidsaktivitet över huvud taget. 

Av strategin framgår vidare att ”… fysisk aktivitet kan ha särskilt positiva effekter på 
hälsan under uppväxten, både för den fysiska och psykiska hälsan, samt skolstress 
och prestation. En meningsfull fritid innefattar inte bara idrott och fysisk aktivitet; 
lika viktigt är det sociala, kulturella och demokratiska värde som ett brett fritidsutbud 
kan tillföra.” Miljö och Samhällsbyggnad delar denna uppfattning såväl som vikten 
av att på ett enkelt sätt skapa möjlighet för fysisk aktivitet utan krav på resultat 
oberoende av ålder. 

Miljö och Samhällsbyggnad delar uppfattningen ”Att bättra integrera rörelse och 
aktivitet i planering av områden, utemiljöer och skolgårdar, samt samutnyttjande av 
dessa, är av stor vikt för att fler ska ha möjlighet att aktivera sig.”. 

Friluftsfrågor och tillhörande aktiviteter utgör en viktig del av en meningsfull fritid. 
Att vistas i naturen utgör en viktig del av folkhälsan. I strategins avgränsningar 
framgår inte om avgränsningen innebär att friluftsfrågor inkluderas eller inte. 
Beroende på hur man väljer att betrakta det som anges i strategin så kan den ses som 
att den enbart omfattar den bebyggda miljön och till den angränsande grönområde. 
Samtidigt så lyfts fem områden fram som viktiga att arbeta vidare med varav ”Natur 
och friluftsliv” anges som ett av dessa områden. Miljö och Samhällsbyggnad anser 
att strategin bör förtydligas avseende fritidsfrågornas koppling till friluftsfrågor och 
vikten av att tillgängliggöra vistelsen i naturmiljön i form av vandring och 
naturupplevelser i övrigt. 

Ett annat område som Miljö och Samhällsbyggnad anser behöver förtydligas och 
lyftas fram är såväl utegym som lekplatser som en möjlig inledande väg till ökade 
fysiska aktiviteter. Dessa områden är också utan kostnad för de som använder dem. 

De mål som lyfts fram i strategin och till vilka Miljö och Samhällsbyggnad anges 
som ansvarig förvaltning är ”Stärka kompetensen om och utveckla metoder för att 
integrera rörelse och aktivitet i utformning av den fysiska miljön” och ”Uppmuntra 
till vardagsrörelse och aktiv transport”. Den senare upplever förvaltningen som en 
självklar del i förvaltningens arbete med till exempel mobility management. Däremot 
är det mer otydligt vem som avses när det gäller behovet av att stärka kompetensen. 
Detta behöver förtydligas. 
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Utifrån kunskapsinsamlingen och dialogarbetet så har det tydligt framkommit vilka 
områden som är extra angelägna att fokusera på under de kommande åren. 

- Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid 
- Varierande former för idrott, motion och fritid 
- Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid 
- Samverkan 

Utifrån vad som framgår av strategin i övrigt så tycker Miljö och Samhällsbyggnad 
att detta är en bra avgränsning när det gäller vilket fokus strategin bör omfatta och 
utgångspunkten för handlingsplanen. 

 
Förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
De ovan nämnda fokusområdena har Kultur och Fritid tagit fram genom 
dialogsamtal. Av handlingsplanen framgår enbart att dessa områden har tagits fram 
med ”berörda”. Dock är det inte förtydligat om det är de ”berörda” som har omfattats 
av dialogsamtalen eller de som föreslagits som ansvariga nämnder. 

När det gäller målen som beskrivs i handlingsplanen så bör ett utgångsvärde anges 
och dessutom bör målen konkretiseras så att de går att följa upp. Just nu anges 
formuleringar som till exempel ”Skapa bättre förutsättningar …”, ”Verka för en bra 
geografisk spridning …”, ”Stärka erbjudandet av öppna och trygga mötesplatser …” 
och ”Uppmuntra till vardagsrörelse …”. Även om det som ska göras i viss mån 
beskrivs av åtgärderna så behövs en översyn göras av målformuleringarna så att det 
finns en tydligt beskriven referenspunkt och vad som ska göras för att man ska anse 
att målet är uppfyllt. 

Följande målområden har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utsetts som en av de 
ansvariga för: 

- ”Stärka kompetensen om och utveckla metoder för att integrera rörelse och aktivitet 
i utformning av den fysiska miljön ” med tillhörande åtgärd ”Använda rörelsefaktorn 
för att stärka inkludering av rörelse och aktivitet i utformning av offentliga rum”. 

Kommentar: Det är otydligt vems kompetens som ska utvecklas eller om det enbart 
avses att stärka kompetensen i största allmänhet genom föreslagen åtgärd. 
Formuleringen av målområdet och åtgärden är också svår att veta när den ska anses 
uppfylld. 

- ”Uppmuntra till vardagsrörelse och aktiv transport” med tillhörande åtgärder 
”Utveckla roliga och aktivitetsrika skolvägar”, ”Skapa säkrare och tryggare gång- 

6 ( 15 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-12-15 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

och cykelvägar för vardagsrörelse” och ”Utveckla grönområden för att uppmuntra till 
rörelse, möten och aktivitet (genom t.ex. lekplatsplanen och grönplanen)”. 

Kommentar: Målformuleringen bör skrivas om så att det blir mätbart eller när det 
kan anses vara uppfyllt. Motsvarande gäller för åtgärderna. Räcker det att skapa en 
cykelväg eller gäller det att alla cykelvägar och görs inte detta redan idag? 
Motsvarande gäller för den andra åtgärden. 

Följande målområden har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utsetts som en av de 
nämnder som ska omfattas samverkan: 

- Målområde ”Verka för att mark och ytor för idrott, motion och rekreation avsätts i 
tillräcklig utsträckning i den fysiska planeringen” med tillhörande åtgärd ”Kultur och 
Fritid samordnar en arbetsgrupp för att ta fram en samlad strategi med en nuläges- 
och behovsanalys utifrån rörelsefaktors fyra olika typer av rörelse: organiserad idrott, 
självorganiserad idrott, vardagsrörelse och aktiv transport” samt ”Främja breda och 
varierande funktioner i detaljplaner för att uppmuntra olika målgrupper till rörelse 
och att skapa möte, med särskilt fokus på strategins prioriterade grupper” 

Kommentar: Det går inte att avgöra när målet ska anses vara uppfyllt. Den första 
åtgärden går att mäta då det handlar om att ta fram en strategi den andra åtgärden är 
ett löpande arbete som inte är möjligt att avgöra när den är uppfylld. 

Utöver det finns en rad åtgärder som omfattar alla förvaltningar i form av att de ska 
ingå i samverkan såsom: 

- Målområde ”Involvera föreningar i utvecklingen av platser” med åtgärderna 
”Utveckla en metod för jämlik dialog med brukare, med fokus på att nå de som inte 
är så aktiva idag” och ”Utveckla dialogformer med föreningar kring planarbete”. 

Kommentar: Motsvarande kommentar som ovan det vill säga det går inte att avgöra 
när målet är uppfyllt. Däremot är den första åtgärden tydlig medan den andra 
åtgärden går det inte att avgöra hur många dialogformer som ska utvecklas. 

- Målområde ”Samordna olika kompetenser och aktörer när det gäller folkhälsa inom 
idrotts- och fritidsområdet” med åtgärderna ”Hitta samverkansformer för 
folkhälsofrågor kopplat till idrott, rörelse och fritid” och ”Koppla samman olika 
processer/strategier inom kommunen som berör idrott, rörelse och fritid”. 

Kommentar: Mål- och åtgärdsformuleringen gör det svårt att avgöra när dessa är 
uppfyllda. 

- Målområde ”Stärka kommunens samarbete med föreningslivet i Eslöv” med 
åtgärderna ”Utveckla arbetet inom Överenskommelsen kring hur vi arbetar med 
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föreningsinitiativ”, ”Förbättra kommunikationsvägarna inom kommunen och 
återkopplingen till föreningslivet samt transparensen.” och ”Genom 
Överenskommelsen förbättra kunskapen om kommunens verksamheter/arbetssätt 
bland föreningar och vice versa”. 

Kommentar: Mål- och åtgärdsformuleringen gör det svårt att avgöra när dessa är 
uppfyllda. 

Utifrån vad som anges i strategin avseende ”Uppföljning och utvärdering” så kan 
dock handlingsplanen enbart ses som ett underlag till de prioriteringar som ska göras 
av den arbetsgrupp som ska utses. I strategin anges ”Utifrån handlingsplanen 
formulerar en förvaltningsövergripande arbetsgrupp årliga prioriteringar som 
införlivas i varje berörd förvaltnings ordinarie budget och verksamhetsplanering.” På 
så vis bör det bli tillräckligt tydligt vad som ska uppfyllas under respektive 
verksamhetsår under den period som handlingsplanen omfattar. Det som på så vis 
lyfts fram under nämnda period är också det som kommer att vara ett upplägg för 
måluppfyllnaden. Om så är fallet behövs inga förtydligande göras av 
handlingsplanens mål- och åtgärdsformuleringar. 

Det bör dock förtydligas i handlingsplanen att den ”uppföljning och utvärdering” 
som beskrivs i strategin innebär att föreslagna målområden och åtgärder förtydligas 
genom de årliga prioriteringarna som en förvaltningsövergripande arbetsgrupp ska ta 
fram. Prioriteringar som ska rymmas inom ordinarie budget. Utmaningen kommer 
dock troligen bli hur prioriteringarna av dessa mål ska förhålla sig till andra 
prioriteringar som behöver göras och mål som ska uppfyllas kopplat till exempel ett 
nytt handlingsprogram för kommande mandatperiod. 

Avslutningsvis så vill Miljö och Samhällsbyggnad uppmärksamma Kultur och Fritid 
på möjligheten att ta tillvara och kanske själv utveckla en GIS-kompetens inom den 
egna förvaltningen för att kunna presentera och visualisera för medborgarna var det 
finns möjlighet att utöva fritidsaktiviteter. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Deltar ej i beslutet 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 
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Paragrafen är justerad 
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§ 217    MOS.2021.0950 

Yttrande över samråd för detaljplan för fastigheterna Åkermannen 10, 
11 och del av 14, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 12 oktober 2021, § 133, att skicka 
ut detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv på samråd. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en tillbyggnad av Lilla 
Teatern, säkerställa att den planerade tillbyggnaden visar hänsyn och anpassas till 
omgivande bebyggelse och tydligt förhåller sig till att den ingår i ett område som är 
av riksintresse för kulturmiljön. Syftet med detaljplanen är även att skydda den 
befintliga bebyggelsen, Lilla Teatern, och den stora eken då de är viktiga delar av 
kulturmiljön. Dagvatten ska tas omhand inom planområdet. 

Samrådstiden är den 15 oktober till den 1 december 2021. Anstånd har beviljats till 
den 16 december 2021. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Yttrande över samråd gällande detaljplan för Åkermannen 10, 

11 och del av 14 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Underrättelse om samråd för Detaljplanen Åkermannen 10, 11 och del av 14 i 

Eslöv, Eslövs kommun 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133, 2021. Beslut om samråd för 

detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 
 Plankarta. Underrättelse om samråd för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del 

av 14, Eslöv 
 Planbeskrivning. Samråd för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14, 

Eslöv 
 Antikvarisk förundersökning för Åkermannen 10. Samråd för detaljplan för 

Åkermannen 10, 11 och del av 14, Eslöv 
 Antikvarisk konsekvensbeskrivning. Samråd för detaljplan för Åkermannen 10, 

11 och del av 14, Eslöv 
 Markteknisk undersökningsrapport (MUR). Samråd  för detaljplan för 

Åkermannen 10, 11 och del av 14, Eslöv 
 Geoteknisk undersökning. Samråd för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del 

av 14, Eslöv 
 Miljöteknisk markundersökning för Åkermannen 10, 11 och del av 14. Samråd 

för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14, Eslöv 
 Riskbedömning detaljplan. Samråd för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del 

av 14, Eslöv 
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 Trädrapport Södergatan 31 Eslöv. Samråd för detaljplan för Åkermannen 10, 11 
och del av 14, Eslöv 

 Gata Trafik och Parks yttrande på samråd för detaljplan Åkermannen 10,11 o 14 
 Kart- och bygglovsavdelningens yttrande, samråd detaljplan för Åkermannen 10, 

11 och del av 14 
 Miljöavdelningens yttrande, samråd gällande detaljplan för Åkermannen 10, 11 

och del av 14 
 

Beredning 
Respektive avdelning på Miljö och Samhällsbyggnad har yttrat sig i ärendet och 
dessa yttranden bifogas i sin helhet. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnar förvaltningens yttrande som sitt och 
översänder det till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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§ 219    MOS.2021.1019 

Återrapportering avseende Länsstyrelsens i Skåne uppföljning och 
utvärdering av miljöbalkstillsynen i Eslöv kommun  

Ärendebeskrivning  
Länsstyrelsen besökte den 15 juni 2021 Eslövs kommun med avseende på 
uppföljning och utvärdering av kommunens miljöbalkstillsyn. Denna rapport visar 
resultatet från denna uppföljning. I november 2021 mottog Eslövs kommun en 
rapport daterad den 4 november 2021 från detta besök. Av rapporten framgår en rad 
positiva förhållanden, men även en rad brister och risker som länsstyrelsen anser att 
kommunen bör beakta. Avslutningsvis i rapporten lämnar länsstyrelsen ett antal 
rekommendationer samt ställer krav på återrapportering till den 15 december 
2021 avseende: 

- Skriftligt tillägg i kommunens riktlinjer avseende mutor och andra otillbörliga 
förmåner med avseende på nuvarande avrop av handläggning av ärenden enligt 
samarbetsavtal. (punkt A) 

Dessutom efterfrågas ytterligare återrapportering till den 15 februari 2022 avseende: 

- Vilka organisatoriska åtgärder som kommunen avser vidta för att undanröja risken 
för jäv/otillbörlig påverkan och möjliggöra en oberoende miljöbalkstillsyn inom 
kommunen enligt länsstyrelsens påpekade brister och risker samt rekommendationer 
ovan. (punkt B) 
- Ändrad rutin för utvecklings- respektive lönesamtal för miljöchefen. (punkt C) 
- Reviderad delegationsordning så att förvaltningschefen inte kan vara beslutande i 
både tillsyns- respektive driftsärenden. (punkt D) 
- Hur kommunen ställer sig till länsstyrelsens övriga rekommendationer med 
anledning av noterade brister och risker enligt ovan samt vilka åtgärder som 
kommunen avser genomföra. (punkt E) 

Detta ärende hanterar enbart återrapporteringen avseende den del som ska besvaras 
till den 15 december 2021, det vill säga punkt A i länsstyrelsens rapport. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Återrapportering avseende Länsstyrelsens i Skåne uppföljning 

och utvärdering av miljöbalkstillsynen i Eslöv kommun (LST dnr 503-19275-21) 
 Rapport om uppföljning och utvärdering av miljöbalkstillsynen i Eslövs 

kommun, (Lst dnr 503-19275-21) 
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Beredning 
Då riktlinjerna avseende mutor och andra otillbörliga förmåner inte beslutas av vare 
sig miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller Miljö och Samhällsbyggnad då det är 
ett kommunövergripande dokument. Detta kräver således en längre handläggning än 
vad som var möjligt från tidpunkten när nämnden mottog länsstyrelsens rapport till 
den 15 december 2021. Miljö och Samhällsbyggnad kommer att se över såväl 
samarbetsavtalet under 2022 samt i samband med detta också ta fram ett förslag till 
revidering av riktlinjerna. 

Övriga punkter B till E kommer att återrapporteras till den 15 februari 2022. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnar förvaltningens yttrande som sitt. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen i Skåne län 

Paragrafen är justerad 
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§ 221  

Remissvar gällande Mellanskånes renhållningsaktiebolags ansökan om 
förlängd prövotid (Mi.2021-1603)  

Ärendebeskrivning  
Den 2 december 2021 inkom remissen Ansökan om förlängd prövotid, diarienummer 
551-45846-2021, från Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Skåne län. 
Remissen avser Mellanskånes renhållningsaktiebolags, här efter kallat bolaget, 
ansökan om förlängd prövotid för slutliga villkor för Rönneholms avfallsanläggning 
till den 28 februari 2022. Sista dagen för att inkomma med yttrande över remissen är 
den 15 december 2021. 

Enligt Miljöprövningsdelegationens beslut från den 29 april 2019 ska bolaget senast 
den 31 december 2021 lämna in redovisning med förslag på slutliga villkor avseende 
lakvatten på fastigheterna Hassle 32:11 (del av) och Hassle 1:4 (del av). 

Bolaget har i sin ansökan om förlängd tid för prövotidsredovisning angett att arbetet 
med redovisningen är försenad med anledning av pandemin, personalförändringar 
och att det har dykt upp information som bolaget vill utreda närmre. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Remissvar gällande Mellanskånes renhållningsaktiebolags 

ansökan om förlängd prövotid (Mi.2021-1603) 
 1. Remiss ansökan om förlängd prövotid, 2021-12-02. Remissvar gällande 

Mellanskånes renhållningsaktiebolags ansökan om förlängd prövotid (Mi.2021-
1603) 

 2. Beslut om förläning av prövotiden, 2019-04-29. Remissvar gällande 
Mellanskånes renhållningsaktiebolags ansökan om förlängd prövotid (Mi.2021-
1603) 

 

Beredning 
Miljö och Samhällsbyggnad, förvaltningen, bedömer att den ansökta förlängningen 
på två månader är rimlig med hänvisning till de skäl som bolaget har angett i sin 
ansökan. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker ansökan om förlängd prövotid för 
slutliga villkor för Rönneholms avfallsanläggning till den 28 februari 2022. 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutet skickas till 
Miljöprövningsdelegationen, skane@lansstyrelsen.se 
Miljöavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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