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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tid:

Torsdagen den 17 augusti 2017, kl. 12.30

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping
Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.
Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse.

Ärenden
1. Upprop, kl. 12.30
2. Protokollets justering
3. Fastställande av dagordning
Presentation av nya medarbetare; Eleonor Ingerman, Johan
Svensson och Joel Fröne.
Ekosystemtjänster och grön infrastruktur, kommunekolog
Dag Fredriksson och konsult från Calluna.
4. Informationsärende:
- Miljöprisutdelning Kyrkklockan förskola 17-06-14
- Miljödiplomering 17-06-19
- Kommande aktiviteter:
Miljöfika hösten 2017
Vattengruppen, Gränna 17-08-18
Parlamentariska kommittén 17-08-25
Klimatkonferensen, 17-09-28
FAH Sundsvall 17-10-04--05
Kemikaliekonferensen, 17-10-17
SKL om barnets bästa, 17-10-23
Agenda 2030 – en hållbar värld?, 17-10-24
Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping 17-11-09--11
- Miljö- och hälsoskyddschefen informerar
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5. Yttrande till kommunstyrelsen över Promemoria med förslag till
ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft
Annica Magnusson
Mhn 2017:2896
6. Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för
bostäder på fastigheten Spädbarnet, Jönköpings kommun
Harald Holmström
Mhn 2017:1897 Stbn 2016:228
7. Föreläggande med stöd av miljöbalken gällande hantering av
hundavföring på Fallaskogens Jakt & Kennel AB inom fastigheten
Ödestugu-falla 1:4 Jönköpings kommun
Sanne Tägtström
Mhn 2017:1658
8. Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer inom Jönköpings kommun
David Melle
Mhn 2017:2813
9. Meddelanden – avslutade ärenden
10. Meddelanden – handlingar för kännedom
11. Anmälan om delegationsbeslut
12. Anmälningsärenden

Susanne Wismén
Ordförande

Ann-Mari Gudmundsson
Sekreterare
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Yttrande till kommunstyrelsen över Promemoria med förslag till
ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft
MHN-2017-2896
Sammanfattning
Miljö- och energidepartementet har till Jönköpings kommun remitterat en
promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och
vattenkraft. Det föreslås att alla vattenverksamheter med koppling till
produktion av vattenkraftsel ska förses med och upprätthålla moderna
miljövillkor. Detta ska ske genom omprövning på verksamhetsutövarens
initiativ.
Det föreslås uttryckliga bestämmelser om att verksamheter inte får äventyra
möjligheterna att uppnå den kvalitet på vattenmiljön som följer av ED-rätten
och inte får medföra en försämring av vattenkvaliteten i strid med ett
försämringsförbud.
Den innehåller även förslag till vad som ska anses utgöra en och samma
verksamhet vid prövning av vattenverksamhet, samt bemyndigande för
regeringen att meddela generella föreskrifter för vattenverksamheter och ställa
krav på miljörapport
Lagändringarna föreslås träda i kraft den l mars 2018.
En del av miljö- och hälsoskyddskontorets ansvar är attjobba för att
kommunens vattenförekomster uppnår de fastställda miljökvalitetsnormerna
(MKN) för vatten som är fastställda enligt EU:s ramdirektiv för vatten.
Beslutsunderlag
Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö
och vattenkraft, Miljö- och energidepartementet
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2017-08-02
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser följande:

Föreslagna lagändringar kommer förenkla och snabba upp arbetet med
att nå de fastställda miljökvalitetsnmmerna för vatten.
Ett framtagande av en nationell plan för hanteringsordning av
förekommande vattenverksamheter kommer att ge en tydlig vägledning
och tidsplan för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet.
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Ärende
Fragmentering av vattendrag, bl.a. genom anläggande av kraftverks- och
regleringsdammar, och utraderande av landbiotoper genom överdämning samt
tonläggning av forsar och strömfåror har stor påverkan på den fysiska miljön
och på berörda ekosystem i sjöar och rinnande vatten inom avrinningsområdet
Även enstaka hinder i ett system kan förändra hela systemets struktur och
funktion med risk för att vissa arter helt slås ut. Fysisk påverkan har av
vattenmyndighetema identifierats som en av de största anledningama till att
man i dag inte uppfyller de kvalitetskrav om god ekologisk status och god
ekologisk potential som gäller enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmilj ön. Fysisk påverkan är t. ex. vattenkraftverk, dammar,
dikning, torvbrytning och uträtning av vattendrag.
Miljö- och energidepartementet har remitterat en promemoria med förslag till
ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. Det föreslås att alla
vattenverksamheter med koppling till produktion av vattenkraftsel ska förses
med och upprätthålla modema miljövillkor. Detta ska ske genom omprövning
på verksamhetsutövarens initiativ.
Det föreslås uttryckliga bestämmelser om att verksamheter inte får äventyra
möjligheterna att uppnå den kvalitet på vattenmiljön som följer av ED-rätten
och inte får medföra en försämring av vattenkvaliteten i strid med ett
försämringsför bud.
Den innehåller även förslag till vad som ska anses utgöra en och samma
verksamhet vid prövning av vattenverksamhet, samt bemyndigande för
regeringen att meddela generella föreskrifter får vattenverksamheter och ställa
krav på miljörapport
Lagändringarna föreslås träda i kraft den l mars 2018.
Se remiss och bilaga till tjänsteskrivelse för mer information.

Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter.

Håkan Strid

Annica Magnusson

Miljö- och hälsoskyddschef

Vattensamordnare

Beslutet expedieras till:
Mottagarens/mottagamas namn
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Milj ö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostäder
på fastigheten SPÄDBARNET l Jönköpings kommun
MHN-2017-1897, STBN 2016:228

Sammanfattning
Detaljplanen gäller för en fastighet i centrala Öxnehaga. Avsikten är att
möjliggöra byggandet av två bostadshus om vardera 9-10 våningar, vilket ger ca
75 lägenheter. Marken är nu planlagd för allmänna ändamål, och används för
parkering och grönområde.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar på kommunens hemsida, www.jonkoping.se, sök på
Spädbamet l, sökväg Bygga, bo & miljö/Kommunens planarbete,
stadsplanering/ Detaljplanering/ pågående detaljplanearbete.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2017-06-30
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddskontoret lämnar följande synpunkter på detaljplan över
fastigheten SPÄDBARNET l, lönköpings kommun:
Lokalt omhändertagande av dagvattnet förordas, vilket även borde kunna
stå i detaljplanen.

Ärende
stadsbyggnadsnämnden avser att fömya detaljplanen för fastighetema
Spädbamet l och del av Öxnehaga 2: l i centrala Öxnehaga. Avsikten är att
möjliggöra Bostads AB Vätterhems byggande av två bostadshus om vardera 910 våningar, vilket ger ca 75 lägenheter. Komplementbyggnader för t.ex.
avfallshantering möjliggörs också. Marken har tidigare planlagts för allmänna
ändamål, och används i dag för parkering och grönområde.
I planarbetet har särskild vikt lagts vid landskapsbild, sol och skugga,
dagvattenhantering och samt garageinfart. Övriga frågor så som trafikbuller,
radon, markföroreningar och brandskydd m.m., har inte bedömts utgöra några
större problem.
Sol och skuggstudier visar att intilliggande fastigheter påverkas. Framförallt är
det tre fastigheter i söder som berörs under höst och vår då solen står lågt. Men
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även befintlig byggnation och vegetation bidrar med skugga. Skillnaden blir
därför relativt liten, och bedöms inte utgöra någon betydande olägenhet.
På grund av byggnationer och de hårdgjorda ytorna som kommer att skapas, kan
troligen inte allt dagvatten tas om hand på fastigheten. Men det finns möjlighet
att anlägga plantering på garagetak, infiltrera på grönytor och fördröja
dagvattnet i magasin under parkeringen. Därutöver är det möjligt att ansluta till
det kommunala dagvattennätet Men vid kraftiga regn då dagvattenledningarnas
kapacitet inte räcketiill, kommer vattnet att naturligt söka sig till diken, gång
och cykelstråk etc. Det förefaller rimligt och i enlighet med kommunens
dagvattenspolicy, att dagvattnet i forsta hand tas om hand på fastigheten för att
minimera störningar i andra delar av området. Detta bör också tydliggöras i
detaljplanen.
Garageinfarten till källaren är tänkt att ansluta direkt till Hästhagsgatan, och
dessutom skär den av gång och cykelväg. Detta gynnar inte trafiksäkerheten,
och infmien ska därför anpassas för fri sikt. Alternativ finns, men har bedömts
sämre med tanke på trafikflödet på den andra infarten, samt ur byggnadsteknisk
synpunkt.
Barnkonventionen
Ärendet berör barn direkt i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter. Bamrättsperspektivet har beaktats då det finns ytor i närheten för
bmnens lek. Husen ligger i närheten av pm·k och lekpark.

Håkan Strid

Harald Holmström

Miljö- och hälsoskyddschef

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslutet expedieras till:
stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun

Länk till detaljplan för bostäder på fastigheten Spädbarnet, Jönköpings
kommun
http://www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplanering/detaljplanering/pa
gaendedetaljplanarbete/detaljplanforspadbarnet1ioxnehaga.4.18dd56d615bc84734e4ff.html

1(3)
Tjänsteskrivelse
2017-07-11

Miljöenheten
Sanne Tägtström

Dn r
2017-1658

036-10 54 50
sanne. tagtstrom@jonkoping .se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Föreläggande med stöd av miljöbalken gällande hantering av
hundavföring på Fallaskogens Jakt & Kennel AB inom fastigheten
Ödestugu-falla 1:4 i Jönköpings kommun
MHN-2017-1658
Sammanfattning
Den Il april 20 l 7 inkom ett klagomål gällande hanteringen av hundavföring på
Fallaskogens Jakt & kennel AB. De klagande störs av lukten från avföringen
och är också oroliga för kvaliteten av dricksvattnet i sin dricksvattenbrunn.
Miljö- och hälsoskyddskontoret besökte verksamheten den 26 april 2017. Vid
inspektionen framkom att verksamheten tippar avföringen tillsammans med
spån och trädgårdavfall ner för en slänt. Det uppkommer ca l skottkärra avfall i
veckan då det finns ca 30-35 hundar i verksamheten. Samma slänt har används
för tippning i ca 15- 17 år enligt verksamhetsutövaren. Nedanför slänten finns
några meter med gräsbevuxen mark innan närmsta vattendrag.
Beslutsunderlag
•

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-07-11

•

Bilder från inspektion 2017-04-26

•

Karta på platsen

Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Fallaskogens Jakt & Kennel AB, 556597-7625, föreläggs att ordna tät yta för
lagring av hundavföring snarast dock senast 2018-06-30. Lagringplatsen ska
väljas eller anordnas så att olägenheter i form av t.ex. lukt och flugor inte
uppkommer för närboende. Det får inte heller ske någon avrinning eller läckage
från lagringsytan. Lagringsytan ska vara tillräckligt stor för att kunna lagra
hundavföringen under de månader som det råder spridningsförbud.
F örslag till plan för lagring och eventuell spridning av hundavföring ska
redovisas skriftligen till miljö- och hälsoskyddskontoret senast 8 veckor efter
mottagandet av detta beslut.
Ärende
Den Il april 20 l 7 inkom ett klagomål gällande hanteringen av hundavföring på
Fallaskogens Jakt & kennel AB. De klagande störs av lukten från avföringen
och är också oroliga för sin dricksvattenbrunn. Då det redan finns ett avslutat
ärende gällande samma typ av klagomål på verksamheten ringde miljö- och
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hälsoskyddskontoret tillbaka och infmmerade om att de missat sin chans att
överklaga beslutet som togs i föregående ärende. De klagande säger att det har
blivit väne nu. Miljö- och hälsoskyddskontoret skickar ett klagomålsbrev till
verksamhetsutövaren med infmmation om klagomålet och tid för inspektion.
Den 26 april2017 utförs inspektion vid Fallaskogens Jakt & Kennel AB.
Närvarande Hans Johansson (verksamhetsutövare på Fallaskogens Jakt &
Kennel AB) och Björn och Jessica Rullman (de klagande) samt Sanne
T ägtström från milj ö- och hälsoskyddskontoret
Inspektionen började med att Hans Johansson fick visa och berätta hur han
hanterar hundavföringen. Han berättade att det blir ca l - l Yz skottkärra
hundavföring blandat med spån per veckan som han tippar över en slänt
tillsammans med annat trädgårdsavfall (gräs från gräsklippning, grenar, kvistar
osv). Slänten har han använt i detta ändamål i ca 15-17 år. Han har ca 30-35
hundar. Nedanför slänten finns några meter med gräsbevuxen mark innan där
går ett vattendrag.
Inspektionen fortsatte med att Björn och Jessica Rullman berättade att de störs
mycket av lukten från hundavföringen men även att de är oroliga för sin
dricksvattenbrunn och vattendraget som går intill slänten.
Den 17 maj 2017 ringde miljö- och hälsoskyddskontoret till Jordbruksverket för
att få vägledning gällande gödselhantering. Johannes Eskilsson (036-15 61 58)
informerade att det inte finns någon specifik lagstiftning angående hundavföring
men höll med om att det kan bli en punktbelastning av lagringen. Han gav
numret till en kollega somjobbar med Animaliska Biprodukter (Susanne
Liljenström, 036-15 58 21). Hon informerade att detta fallet inte omfattas av
animaliska biprodukter lagstiftningen.
Miljö- och hälsoskyddskontoret kontaktade även Svenska kennel klubben för att
höra hur de ser på saken och vad de brukar säga om de får frågan om hantering
av hundavföring från kennlar. De svarade att de sällan får frågan då de inte har
många stora kennlar men att de ser på avföringen som brännbart hushållsavfall
och att det är ok att slänga det i soporna.
Efter denna utredning anser miljö- och hälsoskyddskontoret att sättet som
hanteringen av hundavföring i nuläget utförs på riskerar att skapa en stor
punktbelastning på marken av näringsämnen vid lagringen och dessutom kan
närboende störas av olägenheter i form av lukt och flugor. Därför ska lagringen
hädanefter ske på tät yta. Detta i stöd med miljöbalkens allmänna hänsynsregler
som bl.a. säger att:
•

•

•

alla som bedriver en verksamhet ska skaffa sig den kunskap som behövs
med hänsyn till verksamhetens art eller omfattning för att skydda
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
de ska iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för
att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
verksamheten ska välja en plats som är lämplig med hänsyn till att
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för
människors hälsa och miljön.
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Vidare ska det uppmärksammas att det råder totalt spridningsförbud mellan den
l december och den sista februari. I det totala spridningsförbudet innefattas att
man inte får lägga eller sprida ut gödsel på åker.
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om bamets
rättigheter. Ärendet gäller hantering av hundavföring vid Fallaskogens Jakt &
Kennel AB och bedöms sakna barnrättsperspektiv.

David Melle
Enhetschefmiljöskyddsenheten

'--"o0a"L"e ägtström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslutet expedieras till:
Fallaskogens Jakt & Kennel AB, Falla 5, 560 31 Tenhult
Björn Rullman, Falla 4, 560 31 Tenhult

Besvärshänvisning
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Milj ö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer inom Jönköpings kommun
MHN-2017-2813

(

(

Sammanfattning
Enligt 6 §lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ansvarar kommuner för
tillsynen över mtikel4.7 och mtikel5 i EV-förordning 98/2013 om saluföring och
användning av sprängämnesprekursorer (prekursorförordningen).
Enligt lagen om sprängämnesprekursorer får avgift tas ut för tillsyn enligt lagen.
Med stöd av 19 § i lagen bemyndigas kommunerna att meddela föreskrifter om
tillsynsavgifternas storlek.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat ett förslag till taxa.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-27 med förslag till
taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över sprängämnesprekursorer
inom lönköpings kommun, bilaga.

(

(

Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över
sprängämnesprekursorer inom lönköpings kommun antas att gälla
fr.o.m. 2017-11-01.
Ärende
Sedan den 2 september 2014 gäller en ny lag (2014:799) om
sprängämnesprekursorer, d.v.s. kemiska ämnen som finns tillgängliga på
marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning
av hemgjorda sprängämnen. Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till
Europaparlamentets och rådets förordning (98/20 13) av den 15 januari 2013 om
saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, nedan EV-förordningen.
Från samma dag gäller även förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer
som innehåller vissa kompletterande bestämmelser.
EV-förordningen är ett led i Europeiska unionens strategi för kampen mot terrorism
och syftar till att motverka olaglig tillverkning av sprängämnen genom att begränsa
allmänhetens tillgång till utgångsämnen för detta - så kallade
sprängämnesprekursorer. Förordningen är direkt tillämplig i Sverige. För svenskt
vidkommande har dock krävts vissa kompletterande bestämmelser om utpekande
av myndigheter och sanktioner för överträdelse av förordningen. Den nya lagen
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
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innehåller även bestämmelser om tillsyn, bestämmelser om vilka myndigheter som
svarar får olika frågor samt vissa bemyndiganden. Samtliga ämnen som
fårekoromer i bilagorna till EU-fårordningen om sprängämnesprekursorer regleras
redan på ett eller annat sätt i befintlig svensk lagstiftning. De regler som finns syftar
i huvudsak till att fårebygga olyckor och att skydda människors hälsa och miljön
vid hantering av ämnena. Eftersom ingen av de befintliga lagarna bedömdes passa
får de nya bestämmelserna har de nya reglerna få1is in i en helt ny lag. Den nya
regleringen tar varken sikte på kemikaliernas miljöfarlighet eller risker relaterade
till explosion. Syftet är, som framgår ovan, att minska möjligheterna till
hemtillverkning av sprängämnen.
Enskilda personer, vilket innebär "vmje fysisk person som agerar i syften som inte
är knutna till hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke"
(det som i dagligt tal kallas privatpersoner), måste ha tillstånd från MSB
(Myndighet får samhällsskydd och beredskap) får att fårvärva, infåra, inneha och
använda produkter som innehåller:
•
•
•

Mer än 12 viktprocent väteperoxid
Mer än 30 viktprocent nitrometan*
Mer än 3 viktprocent salpetersyra

*Motsvarar 25 volymprocent nitrometan i bränslen får modellfarkoster, enligt
MSB.
Prekursorsfårordningen reglerar även produkter som innehåller mer än:
•
•
•
•

40
40
40
40

viktprocent kaliumklorat
viktprocent natriumklorat
viktprocent kaliumperklorat
viktprocent natriumperldorat

För dessa produkter råder ett fårbud får enskilda personers fårvärv, infårsel,
innehav och användning.
Enligt prekursorfårordningen miikel 5 ska produkter som innehåller något av de sju
ovan listade ämnena, i halter som överstiger den angivna mängden, vara märkta om
avsikten är att tillhandahålla dem till enskilda personer. Märkningen ska ange att
enskilda personers fårvärv, infårsel, innehav och användning av produkten i fråga
omfattas av restriktioner. Det är den ekonomiska aletören som tillhandahåller
produkten till enskilda personer som är skyldig att antingen själv fåsta en lämplig
etikett på produkten eller kontrollera att en sådan etikett finns.

Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter. Taxan gäller saluföring och användning av
sprängämnesprekursorer.
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Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enlig lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer
Beslutad av kommunfullmäktige den ....

Inledande bestämmelse
l §

Av gift enligt denna taxa ska betalas for miljö- och hälsoskyddsnämndens i
Jönköpings kommun tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer, bestämmelser meddelade med stöd av lagen samt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) m 98/2013 av den 15 januari
2013 om saluforing och användning av sprängämnesprekursorer.

2§

Av gift enligt denna taxa tas inte ut for
l. tillsyn som foranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. handläggning som foranleds av att beslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden
enligt lagen om sprängämnesprekursorer överklagas.

Avgiftsskyldig
3§

Avgiftsskyldig är ekonomisk aktör enligt EU:s forordning m 98/2013 som
tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskild person.

Avgifter
4§

Avgift ror tillsyn tas ut med 968 kronor for varje timmes nedlagd
handläggningstid (timavgift). Därefter tas avgift ut om 484 kronor for varje halv
timmes påbörjad handläggningstid.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid
nämnden har använt for inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i
ärendet och föredragning och beslut. När tirnavgift tas ut ska till tillsynstiden
påföras en restid om 3 O minuter i de fall resor förekommer i samband med
ärendet.
För tillsyn som utfors vardagar mellan klockan 19:00 och 07:00, lördagar,
söndagar eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

5§

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får for varje kalenderår (avgiftsår) besluta att
höja i denna taxa fastställd tirnavgift med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas forändring i arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat
sektor (AKI, totalindex) räknat fi·am till den l mars året före avgiftsåret
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Nedsättning av avgift
6§

Om det finns särskilda skäl får miljö- och hälsoskyddsnämnden, med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned
eller efterskänka avgift.

Betalning av avgift
7§

Betalning av avgift enligt denna taxa ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden i lönköpings kommun och inom den tid som anges i beslutet om avgift
eller i räkning.

Överklagande av beslut om avgift
8§

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgift kan överklagas hos
länsstyrelsen.

Denna taxa träder ikraft den l november 2017.

