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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 100 - Beslut om miljöbedömning och miljöpåverkan för Dåstorp 1:28 
Vretstorp, Hallsbergs kommun, Örebro län 
(21/KS/82)

Ärendebeskrivning 

En undersökning av betydande miljöpåverkan har upprättats och skickats till Länsstyrelsen i 
samband med samrådet. Ett beslut om att detaljplanen inte innebär betydande 
miljöpåverkan ska nu fattas.

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Dåstorp 1:28 inte innebär betydande 
miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, 
ska därför inte utföras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 

Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Dåstorp 1:28 inte innebär betydande 
miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, 
ska därför inte utföras.

Beslutsunderlag 

 TS Beslut om miljöbedömning och miljöpåverkan
 Undersökning av betydande miljöpåverkan
 Samrådsyttrande Detaljplan för Dåstorp 1:28 Vretstorp

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/KS/82 

Beslut om miljöbedömning och miljöpåverkan för Dåstorp 1:28 
Vretstorp, Hallsbergs kommun, Örebro län

Ärendebeskrivning 
En undersökning av betydande miljöpåverkan har upprättats och skickats till Länsstyrelsen i samband 
med samrådet. Ett beslut om att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan ska nu fattas.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Dåstorp 1:28 inte innebär betydande 
miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, ska 
därför inte utföras.

Ärendet 
Sedan 1 januari 2018 gäller nytt 6 kapitel i miljöbalken. Lagstiftningen har blivit tydligare när det 
gäller miljöbedömningar. Undersökning (i praxis tidigare kallat behovsbedömning) är numera 
lagstadgad och det finns även ett krav på särskilt beslut i frågan om planen kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan eller inte.

Hallsbergs kommun gör, baserat på undersökningen, bedömningen att den miljöpåverkan som 
planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande inte riskerar 
att medföra betydande miljöpåverkan. Det innebär att en strategisk miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. Beslutet grundas på Miljöbalken 6 kap 
och Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Jessica Bäckman

Kommundirektör Planarkitekt

Bilagor
Undersökning av betydande miljöpåverkan 2021-06-15

Samrådsyttrande från länsstyrelsen 2021-07-21
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   1(11) 

 

 2021-06-15 21/KS/82  
 

  

 
 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, detaljplan för 
Dåstorp 1:28, Vretstorp, Hallsbergs kommun, Örebro län 

Ställningstagande 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planen inte innebär betydande 
miljöpåverkan. 

Med anledning av detta kommer inte någon strategisk miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, att genomföras. 

Ställningstagandet grundas på genomgång av planens miljöpåverkan. 

Motivering 
Hallsbergs kommun gör, efter genomgång av nedanstående kriterier, bedömningen 
att den miljöpåverkan som planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen 
bedömer att planens genomförande inte riskerar att medföra betydande 
miljöpåverkan.  

Detaljplanens syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en padelhall genom att ändra användningen till 
verksamheter (Z).  

Planområde 
Fastigheten är belägen i sydvästra Vretstorp, på Rabogatan 25. Det föreslagna 
planområdet har en yta på ca 1365 kvm. Användningen är i gällande detaljplan BFIv 
som innebär fristående bostad, en våning med inredd vind. 
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Planområdets läge. 

Översiktsplan 
Detaljplanens syfte och användning strider inte mot den gällande översiktsplanen. 

Vretstorp pekas bland annat ut som ett landsbygdsutvecklingsområde i Hallsbergs 
kommuns översiktsplan, antagen den 28 november 2016 av kommunfullmäktige. 
Genom denna landsbygdsutveckling vill kommunen bland annat stärka underlaget för 
service runt om i kommunen.  
 
I översiktsplanen beskrivs också att kommunen ser positivt på expansion och 
nyetableringar i hela kommunen. Att ta tillvara på de möjligheter som finns för att 
utveckla besöksnäringen i våra samhällen och på landsbygden, är också något 
kommunen ska arbeta med. Padel är en attraktiv aktivitet som bidrar till rörelse och 
fritid. Att detta utbud finns på orten kan vara positivt för Vretstorp, då invånarna inte 
behöver ta sig till centralorten för att spela padel. 

 

 
Utdrag från översiktsplan. 
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Gällande detaljplaner 
Inom området gäller följande detaljplaner:  
 
18-VRE-6 laga kraft 1957-04-05 Fristående bostad- BFIv 

 
 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Jessica Bäckman 
Planarkitekt 
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Genomgång av planens miljöpåverkan 

Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och 
beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas (6 kap 1 § MB). 

Planer och program som antas medföra betydande miljöpåverkan finns beskrivna i 2 
§ miljöbedömningsförordning (2017:966). Där finns också utgångspunkter för 
undersökningen (5 § miljöbedömningsförordningen). 

Varje plan och program ska genomgå en undersökning som ska identifiera om 
genomförandet eller ändringen av planen/programmet kan medföra betydande 
miljöpåverkan. (6 kap 5 § MB). 

Checklistan nedan är ett arbetsunderlag för att bedöma om planen/programmets 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Checklistan kan 
också användas till att utreda vilka frågor som kan behöva beskrivas och utredas 
djupare i planarbetet, även om planens/programmets genomförande inte bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan. Undersökning i tidigt skede är preliminär och kan 
komma att ändras om ny kunskap tillförs i planarbetet. 
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Program, planer, riktlinjer Måluppfyllelse Kommentar  
 Ja Nej Berörs ej 

Översiktsplan ☒ ☐ ☐  

Värdefulla kulturmiljöer ☐ ☐ ☒ Berörs ej. 

 

 
Natur 

 
Påverkan 

 
Kommentar 

 Positiv 
 

Ingen Negativ  

Riksintresse för naturvård ☐ ☒ ☐ Berörs ej. 

Natura 2000-område ☐ ☒ ☐ Berörs ej. 

Naturreservat ☐ ☒ ☐ Berörs ej. 

Biotopskydd/Nyckelbiotop ☐ ☒ ☐ Berörs ej. 

Annan värdefull natur (t.ex. 
skogsstyrelsens naturvärden, 
naturinventeringar, 
naturvårdsprogram, naturminne) 

☐ ☒ ☐ Berörs ej. 

Rödlistade arter/Art upptagen i 
bilaga Artskyddsförordningen 

☐ ☒ ☐ Berörs ej. 

Grönstruktur/ Rekreation och 
friluftsliv 

☐ ☒ ☐  

Djurliv (arter, barriärer mm) ☐ ☒ ☐  

 

 
Kulturmiljö 

 
Påverkan 

 
Kommentar 

 Positiv 
 

Ingen Negativ  

Riksintresse för kulturmiljövård ☐ ☒ ☐ Berörs ej. 

Fornminne ☐ ☒ ☐ Berörs ej. 

Byggnadsminne/Kyrkligt 
kulturminne (kulturmiljölagen) 

☐ ☒ ☐ Berörs ej. 

Andra kulturhistoriska värden (t.ex. 
industrihistorisk inventering, q-
märkt, rullstensås, drumlinområde) 

☐ ☒ ☐ Berörs ej. 

 

 
Landskapsbild/stadsbild 

 
Påverkan 

 
Kommentar 

 Positiv 
 

Ingen Negativ  

Landskapsbild ☐ ☒ ☐ Fastigheten är bebyggd med en 
industribyggnad och ligger i ett 
bostadsområde. Då fastigheten redan 
är bebyggd och byggnaden ska stå 
kvar, kommer inte 
landskapsbilden/stadsbilden påverkas 
avsevärt i förhållande till nuläget.  

Stadsbild ☐ ☒ ☐ Samma som ovan. 

 

 
Vatten 

 
Påverkan 

 
Kommentar 
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 Positiv 
 

Ingen Negativ  

Grundvattenförekomst, 
vattendirektivet, klassning enligt 
MKN/Grundvattnets sårbarhet  

☐ ☒ ☐ Planområdets recipient är den 
statusklassade vattenförekomsten 
Gallabergsbäcken från Gallabergssjön 
till Vibysjön.  
 
Huvudavrinningsområde är 
”Norrström” och delavrinningsområde 
är ”inloppet i Vibysjön”. 
 
Gallabergsbäckens ekologiska statusen 
bedöms som måttlig. Det är fisk som 
varit avgörande för bedömningen. 
Kiselalger visar på god och 
bottenfauna hög status. 
Klassificeringen visar för 
näringsämnen god status och 
försurning hög status. Den kemiska 
statusen bedöms som uppnår ej god. 
  
Bedömningen är en sammanvägning 
av ”sämst styr”-principen av alla 
prioriterade ämnen.  
 
Beslutad MKN 2017–2021 
(Förvaltningscykel 3) för 
Gallabergsbäcken från Gallabergssjön 
till Vibysjön har kvalitetskrav god 
ekologisk status år 2027 (tidsfrist), och 
god kemisk ytvattenstatus med 
undantag för mindre stränga krav på 
bromerad difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. 
 
Beslutad MKN 2010–2016 
(Förvaltningscykel 2) för 
Askersundsåsen, området mellan 
Vretstorp och Fjugesta bedöms ha god 
kvantitativ status och god kemisk 
grundvattenstatus. 
 
Planförslaget bedöms inte påverka 
beslutade miljökvalitetsnormer för 
ytvatten eller grundvatten eftersom 
planförslaget inte medför någon stor 
förändring mot dagsläget. 

Ytvatten, vattendirektivet, 
klassning enligt MKN 

☐ ☒ ☐ Berörs ej. 

Skyddsområde för vattentäkt ☐ ☒ ☐ Berörs ej. 

Översvämningsrisk ☐ ☒ ☐ Enligt Länsstyrelsens kartskikt så 
bedöms det inte vara någon risk för 
översvämning eller skyfall på 
fastigheten. 

Strandskydd ☐ ☒ ☐ Berörs ej. 

Dagvatten ☐ ☒ ☐ Hallsbergs kommun förespråkar lokalt 
omhändertagande av dagvatten.  
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Fördröjning av dagvatten ska ske på 
egen fastighet innan anslutning till 
kommunens befintliga ledningsnät i 
norr sker. 
 
Dagvattenåtgärder skall utföras på 
sådant sätt att fastigheten inte avleder 
mer dagvatten än motsvarande 
maxflöde från den oexploaterade 
fastigheten vid ett 10 års regn. 

Markavvattning ☐ ☒ ☐ Berörs ej. 

 

 
Mark 

 
Påverkan 

 
Kommentar 

 Positiv 
 

Ingen Negativ  

Markföroreningar ☐ ☒ ☐ Det finns inga kända föroreningar på 
fastigheten Dåstorp 1:28, dock 
angränsar området till fastigheten 
Dåstorp 1:21, där det har påträffats 
potentiellt kända föroreningar. 
Föroreningarna uppges beröra betning 
av säd, vilket behöver tas med i 
bedömningen. 
 
I samband med planbeskedet gjorde 
miljöenheten bedömningen att en 
kompletterande miljöprovtagning 
behöver genomföras i framtagandet 
av detaljplan. Detta grundar sig i att 
det finns misstänkta föroreningar på 
grannfastigheten Dåstorp 1:21. 
Fastighetsägaren har sedan varit i 
kontakt med miljöenheten där 
parterna kommit överens efter några 
kompletterande uppgifter gällande 
fastigheten. 

Då fastighetsägaren svarat på 
miljöenhetens frågor och redogjort för 
hur dessa ska hanteras har 
Miljöenheten inget att erinra mot 
förslaget, så länge 
verksamhetsutövaren är medveten 
om hur denne ska handskas med 
avfallsmassor. Ska fastigheten Dåstorp 
1:21 utvecklas i framtiden, krävs fler 
markprovtagningar, enligt 
överenskommelse med miljöenheten. 

Markens stabilitet (skred, ras, 
erosion) 

☐ ☒ ☐ Det finns ingen risk för ras och skred 
på fastigheten. 

Radon ☐ ☒ ☐ I Hallsbergs kommuns översiktsplan, 
antagen den 28 november 2016 av 
kommunfullmäktige, står det att 
”Radon finns naturligt i marken och 
beroende på markens beskaffenhet 
har radongasen mer eller mindre lätt 
att tränga upp till markytan och 
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komma in i byggnader. Radon kan 
även finnas i äldre byggmaterial. Vid 
planläggning bostäder och lokaler där 
människor befinner sig mer 
stadigvarande, är det främst 
markradon som behöver beaktas”. 
 
I Hallsbergs kommun finns två större 
sammanhängande områden där 
gammastrålningen i berggrunden 
och/eller jordlagret kan överskrida 30 
uR/h. Det ena innefattar Vretstorp, 
vilket innebär att det finns en 
potentiell förekomst av markradon 
inom planområdet.  
 
Även om radonsäkert 
byggande är ett krav vid 
bygglovsprövningen så är det viktigt 
att utförandet följs upp så att 
radonvärdena efterlevs också i 
praktiken. 
 
För att säkerställa kravet på 
radonsäkert byggande finns 
planbestämmelsen b1 i plankartan- 
Byggnad ska uppföras i radonsäkert 
utförande. 

Jord- och/eller skogsbruk ☐ ☒ ☐ Enligt Länsstyrelsens 
informationskarta har det under 50-
talet varit jordbruksmark på 
fastigheten. Det är åkermark och 
betesmark som varit åker enligt den 
ekonomiska kartan.  
 
Fastigheten bedöms dock inte vara 
brukningsvärd jordbruksmark i 
dagsläget. 

Riksintresse värdefulla ämnen och 
material/ Mineralrättigheter 

☐ ☒ ☐ Berörs ej. 

 

 
Hälsa och säkerhet 

 
Påverkan 

 
Kommentar 

 Positiv 
 

Ingen Negativ  

Luftkvalitet/ MKN luft/ Utsläpp 
(transporter, verksamheter)  

☐ ☒ ☐  

Lukt (verksamheter, allergier) ☐ ☒ ☐  

Buller/Vibrationer ☐ ☒ ☐ Tyréns genomförde rapporten 
”Bullerutredning förskolan 
Sagobacken Vretstorp” 2018. Där 
utreddes bullernivåerna vid förskolan 
som ligger på den norra sidan om 
järnvägen, ca 440 meter från 
fastigheten Dåstorp 1:28. I rapporten 
fanns även inmätta bullernivåer för 
fastigheter på samma sida järnvägen 
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som Dåstorp 1:28. Fastigheten Skävi 
2:47 ligger på ungefär samma avstånd 
från järnvägen som planområdet, och 
har därmed använts som ett 
riktmärke.  

Ljudnivåerna är beräknade från väg, 
spår och industri och ligger på 65–70 
dBA ekvivalent ljudnivå närmast 
järnvägen och genom visst skydd av 
byggnad på 60–65 dBA ekvivalent 
ljudnivå. 

I Trafikverkets dokument ”Trafikverket 
och vårt arbete med buller” står det 
bland annat om vilka störningar som 
orsakar buller. ”Buller från tågtrafik 
upplevs ofta som mindre störande än 
buller från vägtrafik vid samma 
ljudnivå. Oavsett om buller kommer 
från väg eller järnväg och är högre än 
55 dB(A) påverkar det oss. Buller kan 
orsaka sömnstörningar, 
koncentrationssvårigheter och göra 
oss stressade och irriterade. Det kan 
leda till högt blodtryck och hjärt- och 
kärlsjukdomar.” 

Eftersom användningen Z- 
verksamheter ska gälla för 
planområdet, samt att padelhall avses 
att byggas på fastigheten, en lokal där 
människor endast vistas i under en 
begränsad tid behöver inte någon 
bullerutredning genomföras. 

Farligt gods ☐ ☒ ☐ Fastigheten Dåstorp 1:28 ligger ca 35 
meter ifrån järnvägens spårmitt. Längs 
järnvägen transporteras bland annat 
farligt gods. I Länsstyrelsens dokument 
”Riktlinjer för planläggning intill vägar 
och järnvägar där det transporteras 
farligt gods” finns en figur som 
presenterar rekommenderade 
skyddsavstånd mellan transportleder 
för farligt gods och olika typer av 
markanvändning.  
 
I framtagandet av ny detaljplan ska 
användningen Z- verksamheter 
användas. Därmed är det inom zon B 
som är det rekommenderade 
skyddsavståndet. I samråd med 
Länsstyrelsen bör ett avstånd hållas på 
minst 30 meter mellan fastigheten och 
järnvägens spårmitt, därmed krävs 
ingen vidare utredning gällande farligt 
gods då avståndet överstiger 30 
meter. 

Explosionsrisk ☐ ☒ ☐  
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Skyddsavstånd (elektromagnetiska 
fält) 

☐ ☒ ☐  

Trafikmiljö/ Trafiksäkerhet (säkra 
gc-vägar, tydligt avgränsade, säkra 
passager över gator och gc-vägar, 
hastighetsreducerande åtgärder) 

☐ ☒ ☐  

Ljus (uppstår bländande ljussken?) ☐ ☒ ☐  

Lokala klimatförhållanden (skugga, 
vind, temperatur) 

☐ ☒ ☐  

 

 
Social påverkan 

 
Påverkan 

 
Kommentar 

 Positiv 
 

Ingen Negativ  

Förutsättningar för fysisk aktivitet 
(tillgång till motionsspår, 
parkmiljöer, naturområden) 

☒ ☐ ☐ Då planförslaget innefattar en 
padelhall, bidrar det till fysisk aktivitet. 

Social mångsidighet (åldersmässig, 
etnisk, ekonomisk) 

☒ ☐ ☐  

Blandade boendeformer ☐ ☒ ☐ Berörs ej. 

Tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning (offentliga 
miljöer, parker och naturmiljöer, 
gång- och cykelvägar) 

☐ ☒ ☐  

Närhet till service (offentlig 
service, dagligvarubutik, 
arbetsplatser, kollektivtrafik) 

☐ ☒ ☐  

Trygghet (parkmiljöer, växtlighet, 
god belysning) 

☐ ☒ ☐  

Barnperspektiv (tillgång till 
lekmiljöer, närhet till 
skola/förskola) 

☒ ☐ ☐ Barnperspektivet tillgodoses, då även 
barn kan spela padel. 

Jämställdhet ☐ ☒ ☐  

 

 
Övriga riksintressen 

 
Påverkan 

 
Kommentar 

 Positiv 
 

Ingen Negativ  

Friluftsliv ☐ ☒ ☐  

Kommunikationer (järnväg, väg, 
flyg) 

☐ ☒ ☐ Området berörs inte av något 
riksintresse, dock ligger fastigheten ca 
35 meter ifrån järnvägen, där 
sträckningen Östansjö- Laxå är ett 
riksintresse. Förslaget bedöms inte 
påverka riksintresset. 

Totalförsvar (höga objekt) ☐ ☒ ☐ Berörs ej. 

 

 
Klimat 

   
Kommentar 

 Ja 
 

Nej  
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Kan planen genomföras utan ökad 
klimatpåverkan? 

☒ ☐ Någon ny byggnad kommer inte uppföras inom 
planområdet, därför blir det ingen 
klimatpåverkan. 

Behöver anpassningar till 
klimatförändringar utföras i 
samband med planens 
genomförande? 

☐ ☒  

 

 
Ekosystemtjänster 

 
Skydda 

 

 
Stärka 

 
Skapa 

 
Skippa 

 
Berörs 
ej 

 
Kommentar 

Försörjande ger 
varor/nyttigheter –t.ex. 
livsmedel, råvaror, 
vattenförsörjning, bioenergi 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒  

Reglerande påverkar/styr 
ekosystemens naturliga 
processer –t.ex. 
klimatreglering, rening av 
luft och vatten, reglering av 
skadedjur, bullerdämpning, 
pollinering, fröspridning 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒  

Stödjande förutsättningar 
för att övriga 
ekosystemtjänster ska 
fungera –t.ex. fotosyntes, 
biologisk mångfald, 
näringscykler 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒  

Kulturella upplevelsevärden 
–t.ex. hälsa, rekreation, 
estetik, undervisning och 
kunskap, tysta områden, 
kultur- och naturarv. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒  

 

 
Övrigt 

 
Påverkan 

 
Kommentar 

 Positiv 
 

Ingen Negativ  

Kumulativa eller tillfälliga effekter ☐ ☒ ☐  

Miljöpåverkan i annan kommun ☐ ☒ ☐  
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Yttrande
1(2)

Datum Diarienummer
2021-07-20
 

402-5893-2021

Hallsbergs kommun 
samhallsbyggnad@hallsberg.se

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

Detaljplan för Dåstorp 1:28, Vretstorp, Hallsbergs 
kommun
Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 11 § plan- 
och bygglagen (PBL), begränsat förfarande. Länsstyrelsen har beretts tillfälle att 
lämna synpunkter. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att 
prövas.

Råd enligt 2 kap. PBL

Överensstämmelse med översiktsplan
Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 

Förorenade områden
Öster om planområdet ligger ”Lantmännens filial Vretstorp” där betning av säd 
ska ha skett. Kommunen bör beakta eventuell påverkan av verksamheten och 
eventuell risk för planerad markanvändning. Kommunen bör även bedöma om det 
är nödvändigt att genomföra en miljöteknisk markundersökning inom 
planområdet för att få en bättre bild av föroreningssituationen. Tillsynsmyndighet 
är Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla och Hallsbergs kommun och de kan ha 
mer information om verksamheten.

Planbestämmelser
På plankartan regleras högsta nockhöjd genom symboler betecknade som romber. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att enligt Boverkets allmänna råd (2020:6) om 
redovisning av reglering i detaljplan, kan bestämmelse om höjd på byggnadsverk 
anges med beteckningen h på plankartan.
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Yttrande 2(2) 

2021-07-20 402-5893-2021

Fastighetsgräns med osäkert läge
Länsstyrelsen vill uppmärksamma behovet av att se över osäkerheter kring 
fastighetsgränsers läge i enlighet med Lantmäteriets yttrande daterat 20210716.  

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf. enhetschef Stina Sjölin med samhällsplanerare Maria 
Lindström som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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