




Skånsk Landskapsdag 2017
Geologins betydelse i landskapet
Tisdag den 25 april kl 9.00 - 16.30
Älvkullen, Höör

Skånska landskap 
och Europeiska           
landskapskonventionen

Välkomna till årets landskapsdag om geologins betydelse 
för landskapets och samhällets utveckling. Dagen innehåller 
allt från vilka geologiska förutsättningar och processer 
som format landskapet, var vi hittar Skånes vulkaner, hur vi 
historiskt och idag använder sten och mark, till hur beroende 
vi är av att geologiska processer fungerar för exempelvis vår 
dricksvattenförsörjning. Vi kommer också få veta mer om 
intresset för geoturism och Geoparker som en viktig del i 
utvecklingen av landsbygden. 

Anmäl dig senast den 12 april via 
Kommunförbundets Skånes hemsida:
http://kfsk.se/konferens/?p=18415 

Kostnad: 375 kr,  inklusive lunch, fika och 
exkursion. Sker avanmälan efter den 20 april 
debiteras full avgift.

Målgrupp: Tjänstepersoner, politiker, forskare, 
studenter och andra med intresse för 
landskapsfrågor.

Vid frågor om programmet kontakta:             
Åsa Abrahamsson, 0413-28164,  
asa.abrahamsson@hoor.se, Höörs kommun



Skånsk Landskapsdag 2017
Program
Moderator Urban Emanuelsson, Sveriges lantbruksuniversitet

8.30 - 9.00  Registrering med frukost
9.00 - 9.15  Välkommen till Höörs kommun 
9.15 - 9.45   Skånes Geologi - en översikt   
   Elisabeth Einarsson, Lunds  universitet
9.45 - 10.15  Geologins betydelse för vegetation och markanvändning
   Joachim Regnell, Högskolan Kristianstad
10.15 - 10.30  Bensträckare och frukt
10.30 - 11.00  Sten i byggnader  
   Jonna Stewenius, Länsstyrelsen Skåne   
11.00 - 11.30  Geologins betydelse för dricksvattenförsörjning    
   Anna-Karin Rasmussen, Länsstyrelsen Skåne
11.30 -12.00  Geoturism och Unescos geoparksbegrepp      
   Linda Wickström, Sveriges geologiska undersökningar 
12.00 - 12.45  Lunch
13.00   Avfärd exkursion med fika i bussarna 
16.30  Tillbaka i Höör

Exkursion med guide
Stenskogen – I Stenskogen söder om Höör finns en mängd lämningar av den 
sandstensbrytning som pågått sedan medeltiden. Såväl kvarnsten som byggnadssten har 
hämtats här och både Höörs kyrka och Lunds domkyrka är uppförda av sandsten härifrån. 

Allarps bjär – Allarps bjär är en av de många basaltkupper som vittnar om vulkanerna 
som under Jura-perioden för 170 miljoner år sedan var aktiva i området. Bergarten basalt 
är basisk och har gett förutsättningarna för Allarps bjärs unika flora. 

Gunnarps tegelbruk utanför Tjörnarp – Mindre tegelbruk har varit vanliga på många håll 
runt om i Skåne. Utanför Tjörnarp fanns Gunnarps tegelbruk som var aktivt i drygt hundra 
år, från omkring 1850 till 1958. Idag är de gamla lertäkterna naturreservat och ringugnen 
där teglet brändes är ett spännande industrimuseum. 

Välkomna!

Kommunförbundet Skåne



INBJUDAN          Boka dagen, 10 maj 2017!

 
Munkarps fälad. Foto: Ingrid Bergquist, Frosta härads hembygdsförening

Natur- och kulturarv i Höörs kommun – upptäck pärlorna! 

Välkommen på en bussresa i Höörs kommun med besök på natur- och kulturhistoriska 
platser. Resan är kostnadsfri och arrangeras särskilt för politiker och tjänstepersoner i Höörs 
kommun. Den är en möjlighet till fördjupad kunskap om kulturarv och besöksmål och hur de 
kan bevaras och utvecklas för framtiden. Du får också en inblick i hembygdsföreningarnas 
arbete med att förmedla kulturarv.

Bussresan är ett initiativ från hembygdsrörelsen och Skånes hembygdsförbund i samarbete 
med Höörs kommun, kultur och fritid. Syftet är att öka kunskap om kulturarvsfrågor då de 
har relevans för många beslut. Med sin lokala kunskap är hembygdsföreningarna en tillgång i 
det kommunala planeringsarbetet. 

Under resan presenteras kulturmiljöprogram och vi samtalar kring bevarande och utveckling 
under ledning av Madeleine Brandin, författare, arkitekt med mångårig erfarenhet som 
stadsbyggnadsdirektör/ stadsarkitekt och ledamot i Skånes hembygdsförbund. Lokala guider 
möter upp på platser som t.ex. Allarps bjär, Olofskällan, Vittseröd stenbrott, Munkarps fälad, 
Finnhult och Prästbonnaskogen, det senaste naturreservatet i Höörs kommun.

Hjärtligt välkomna!
Frosta härads hembygdsförening, Föreningen Höörs mölla, Tjörnarps sockengille, Skånes 
hembygdsförbund och Höörs kommun, kultur och fritid.



Onsdag 10 maj 2017 kl 9-16
Resan startar och avslutas vid kommunhuset i Höör.
Fika och lunch samt goodibag ingår. Resan är kostnadsfri.
Obs! Begränsat antal platser. 

Anmälan och frågor:
pia.sander@skaneshembygdsforbund.se 046-15 80 73 
hilda.knafve@hoor.se 0413-281 58

Ett detaljerat program är under arbete och mailas ut. 

Arrangemanget är en fortsättning på Hembygdens år 2016 som i Skåne har temat landskap 
och den europeiska landskapskonventionen som grund.

mailto:pia.sander@skaneshembygdsforbund.se
mailto:hilda.knafve@hoor.se


  Förslag till beslut i  
  Miljö- och byggnadsnämnden 
  Datum  
  2017-03-02  
  Handläggare  
  Rolf Englesson 0413-281 80 
 
 
 
 
MBN §       Dnr 2017/0208 
 
Mål för Miljö- och byggnadsnämnden.  
 
Ärendebeskrivning 
Mindre förändringar i målsättningen för nämnden föreslås enligt nedan. Dessa har också 
föredragits vid nämndens sammanträde den 7 februari 2017. Ny text i gult och gammal i grått, 
där inga förändringar föreslås är således texten enbart grå. 
 
Tiden för att handlägga ett bygglov. 
 
Mål: Mäts löpande över året och målsättningen är att snittiden ska vara mindre än åtta veckor. 
 
Antal tillsynsbesök bygg. 
 
Mål: Mäts i antal och målet för helåret är 100 stycken. 
 
Tiden för handläggning av icke bygglovspliktiga BAB-ärenden (Bostadsanpassningsbidrag). 
 
Mål: Mäts som tiden från det att ärendet är komplett till dess att beslut om åtgärd är taget. Den 
genomsnittliga tiden ska inte uppgå till mer än två veckor. 
 
Tillsynsarbetet med enskilda avlopp skall leda till att kväveutsläppen minskar med 300 kg/år 
och fosforutsläppen med 70kg/år. 
 
Mål: Mäts med en schablonberäkning över olika typer av enskilda avlopp. 
 
Tillsynsarbetet med enskilda avlopp skall leda till att 150 fastigheters avlopp skall 
åtgärdas under loppet av ett år. 
 
Mål: Mäts som helårsresultat med redovisning till varje nämnd. 
 
Antalet inspektioner som myndigheten utför på livsmedelsområdet. 
 
Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 75 stycken. 
 
Antalet inspektioner som myndigheten utför på livsmedelsområdet. 
 
Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 150 stycken. 
 
Antalet inspektioner som myndigheten utför på miljöområdet.  
 

Miljö- och byggmyndigheten 
Södergatan 28 

Box 53 | 243 21 Höör 
0413-280 00 | Fax 0413-281 75 

miljo-byggnadsnamnd@hoor.se | hoor.se 
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Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 120 stycken. 
 
Antalet inspektioner som myndigheten utför på miljöområdet.  
 
Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 80 stycken.  
  
Antalet inspektioner som myndigheten utför på hälsoskyddsområdet. 
 
Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 55 stycken. 
 
 
Här följer hela den nya och föreslaga texten i sin helhet: 
 
Tiden för att handlägga ett bygglov. 
 
Mål: Mäts löpande över året och målsättningen är att snittiden ska vara mindre än åtta veckor. 
 
Antal tillsynsbesök bygg. 
 
Mål: Mäts i antal och målet för helåret är 100 stycken. 
 
Tiden för handläggning av icke bygglovspliktiga BAB-ärenden (Bostadsanpassningsbidrag). 
 
Mål: Mäts som tiden från det att ärendet är komplett till dess att beslut om åtgärd är taget. Den 
genomsnittliga tiden ska inte uppgå till mer än två veckor. 
 
Tillsynsarbetet med enskilda avlopp skall leda till att 150 fastigheters avlopp skall 
åtgärdas under loppet av ett år. 
 
Mål: Mäts som helårsresultat med redovisning till varje nämnd. 
 
Antalet inspektioner som myndigheten utför på livsmedelsområdet. 
 
Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 150 stycken. 
 
Antalet inspektioner som myndigheten utför på miljöområdet.  
 
Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 80 stycken. 
 
Antalet inspektioner som myndigheten utför på hälsoskyddsområdet. 
 
Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 55 stycken. 
 
 
Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden       
Nämnden beslutar       
 
Att anta målsättningen enligt den understrukna texten ovan. 
Miljö- och byggmyndigheten 
 
 
Rolf Englesson 
Miljö- och byggmyndighetschef 
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 Verksamhetsplan 2017    
 

Nedan följer en beskrivning av verksamheten under 2016. Underlaget till denna 
verksamhetsplan (på miljösidan) finns som bilagor.  

 

Övergripande 
Myndigheten har att tillse att miljöbalken, livsmedelslagen samt plan- och bygglagen följs 
inom det geografiska område som Höörs kommun utgör. Det är detta som är vårt 
huvuduppdrag Detta sker främst genom ett löpande arbete med tillsyn av olika 
verksamheter, granskning av bygglov, rådgivning, att vara tillgänglig som remissinstans 
m.m. Denna basverksamhet fortgår som tidigare och styrs på förvaltningsnivå med 
individuella verksamhetsplaner för alla anställda.  
 

I sitt dagliga arbete skall myndigheten ledas av två viktiga fraser: 

 

• Skydda de skyddslösa. 

Detta innebär att de (varelser eller områden) som saknar skydd skall skyddas. Så saknar 
t.ex. naturen i vid bemärkelse talerätt och skall således skyddas. Myndigheten skall också 
visa extra hänsyn mot människor som har svårt att föra sin egen talan t.ex. förskolebarn. 
Detta kan t.ex. vara att visa extra god service, vara behjälpliga med tips och råd mm. 

 

• Giftfri vardag. 

Detta innebär att myndigheten i möjligaste mån skall prioritera sådana ärenden som bidrar 
till att skapa en giftfri vardag för oss alla. Det kan vara bekämpningsmedelsanvändning 
eller hjälp för skolverksamheten att skapa giftfria lokaler. Det kan också handla om att 
verka för ett ökat användande av ekologisk mat och fair trade i såväl kommunen som andra 
delar av samhället. 

 
• Samarbete med andra kommuner. 

 
Myndigheten har ett gott samarbete och samarbetsavtal med Hörby, Eslöv och Sjöbo. 
Detta arbete skall fördjupas och förbättras ytterligare under 2017.  
 
 

 
 
 
  
 

Höörs kommun: Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör 
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör 
Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00 
miljo-byggnadsnamnd@hoor.se • www.hoor.se 
 



  
 

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN 

 
   
Datum Diarienummer Sida 

2017-01-31 2016/1086-823 2 (9) 

    

    
    

 
• Olovligt bygganade 

 
Nämnden konstaterar att detta är ett viktigt arbete, men ändå inte att det skall vara 
högprioriterat då det tar mycket tid från kärnverksamheten, nämligen bygglovsprocessen. 
Detta innebär dock INTE att verksamheten skall prioriteras bort utan enbart att den inte 
skall prioriteras. 
 
 

Konstaterande 
Nämnden konstaterar två problem i den framlagda behovsutredningen: 
 

• Det finns en brist i tillsynsmöjligheterna när det gäller kapitel 7 (skydd av 
områden) i miljöbalken. Detta tillföljd av att det saknas en kommunekolog på 
myndigheten. 

• Till följd av den kontrollskuld som nu håller på att arbetas av inom 
livsmedelsområdet så är detta också en trång sektor. Risk finns för att 
livsmedelsinspektören blir överbelastad. Förvaltningsledningen uppmanas därför 
att lösa detta delvis genom att ta in sommararbetskraft och/eller flytta 
omorganisera för att avlasta livsmedelsinspektören. 

 

Nämnden 
Det är myndighetens önskan att nämnden skall vara informerad om de förhållanden som 
råder på såväl myndigheten som i omvärlden inom nämndens arbetsområde. Detta sker 
främst genom återkommande rapporter på varje nämndssammanträde samt rapportering i 
större detaljrikedom på presidiemötena. 
 

Livsmedel 
Målet med den offentliga livsmedelskontrollen är att fastställa att livsmedelsföretagaren 
når målen i livsmedelslagstiftningen och därmed tillförsäkrar allmänheten säkra redliga 
och korrekt märkta livsmedel. Detta gäller även de livsmedel som säljs under marknader 
och dylika tillfälliga arrangemang. 
 
Den kontrollskuld som uppkommit under tidigare år håller nu på att arbetas av. Arbetet 
beräknas vara klart år 2019.   
 
Takten inom denna tillsyn behöver ökas till följd av den ovan nämnda kontrollskulden. 
Därför föreslås målet ljusteras till 150 inspektioner/år.  

Enskilda vattentäkter 
Det viktigaste livsmedlet är vatten. Här har myndigheten främst ett ansvar för att se till att 
hushåll med enskilda vattentäkter och barn under ett år får sitt vatten testat gratis. 
Normalt i landet brukar denna test enbart omfatta bakteriella tester och ett enklare 

Höörs kommun: Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör 
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör 
Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00 
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kemiskt prov. I Höörs kommun däremot bjuder vi också på en betydligt mer omfattande 
analys som även omfattar ett stort antal bekämpningsmedel och tungmetaller.  
 
Vi räknar med cirka 50 stycken så kallade ”barnprov” enligt ovan under 2017. Det är pga 
dessa som blyet upptäcktes i Maglasäte. Ett antal fler brunnar med höga halter 
bly/kadmium har upptäckts sedan dess.  
 
Under 2017 kommer detta arbete att fortsätta dels i egen regi, dels tillsammans med 
Länsstyrelsen, SGU m.fl. 
 
I dessa barnprov letar vi också efter bekämpningsmedelsrester och hittar emellanåt också 
dessa. 

Allmänna vattentäkter 
Myndigheten har tillsyn av kommunala vattenverk och en vattenanläggning som är 
gemensamhetsanläggningar. Det finns idag cirka 25 sådana anläggningar och 3 
kommunala. Man kontrollerar huvudsakligen att vattenprover är tagna och att resultaten är 
inom gällande gränsvärden. 
 
Inom detta område samarbetar vi med Hörby kommun. 

Hälsoskydd 
Hälsoskydd omfattar all tillsyn där den yttre miljön kan påverka folks hälsa. Detta kan t.ex. 
röra sig om mögel i hus, buller i skolor, hygienen hos olika verksamheter mm. Totalt sett 
har vi i Höör 196 olika verksamheter inom dessa områden. 
 
Nämndens nya uppgift om tillsyn av rökfria miljöer kommer också att hamna inom detta 
ämnesområde. Den innebär främst tillsyn av att skolgårdarna är rökfria.  Även tillsynen av 
receptfria läkemedel finns här. 
 
Inom detta område har nämnden antagit målet att 55 inspektioner skall utföras. 
 

Lantbruk 
Tillsynen på lantbruk omfattar hela verksamheten ur ett miljöperspektiv. Viktiga punkter på 
protokollet är t.ex. gödselhantering och handhavande av bekämpningsmedel. Dock har inte 
kommunen hand om djurskyddstillsynen, som sedan ett antal år tillbaka handhas av 
Länsstyrelsen.  
 
Nämnden räknar med att det finns cirka 320 lantbruk i kommunen. Av dessa är de allra 
flesta s.k. hästgårdar som behöver mindre tillsyn än yrkesverksamma lantbruk. 
 
Inom området hanteras också gödseldispenser, dispenser för användning av kemiska 
bekämpningsmedel och slamfrågor mm.  

Höörs kommun: Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör 
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Inom detta område tillsammans med industritillsyn, markföroreningar, PCB och 
strandskydd föreslås målet ljusteras neråt till 80 inspektioner/år (från 120). Detta till följd 
av att flera stora objekt kommer att kräva mycket arbete, men inte så många inspektioner. 
Vidare leder kontrollskulden inom livsmedle till att inspektörerna på miljöområdet också 
belastas med arbete som livsmedelsinspektören utfört tidigare.  
 

Miljöskydd 
Tillsynen av miljöskyddet går ut på att kontrollera så att alla de villkor om verksamhetens 
påverkan på omgivning via utsläpp, buller mm följs. En viktig del av kontrollen är också att 
kontrollera så att säkerheten mot utsläpp och olyckor är hög.  
Inom detta fält ingår tillsyn av bensinstationer, värmeanläggningar, bilverkstäder, 
tillverkande industri, täkter mm. Under denna rubrik hamnar också tillsyn av andra typer av 
miljöfarlig verksamhet som inte sker inom ramen för ett företag. 
 
Inom detta område tillsammans med industritillsyn, markföroreningar, PCB och 
strandskydd föreslås målet ljusteras neråt till 80 inspektioner/år (från 120). Detta till följd 
av att flera stora objekt kommer att kräva mycket arbete, men inte så många inspektioner. 
Vidare leder kontrollskulden inom livsmedle till att inspektörerna på miljöområdet också 
belastas med arbete som livsmedelsinspektören utfört tidigare.  
 

Markföroreningar 
När olika typer av gifter kommer ut i mark uppstår en markförorening. Stora mängder mark 
riskerar att bli svåranvänd eller oanvändbar. Kostnaderna för sanering är ofta höga. Det 
kan t.ex. röra sig om lastbilar med diesel som råkar ut för en olycka varvid bränsle läcker 
ut och förorenar marken. Myndighetens uppgift är då att se till att marken blir sanerad och 
att olyckan därmed inte orsakat någon markförorening.  
 
Inom detta område tillsammans med industritillsyn, markföroreningar, PCB och 
strandskydd föreslås målet ljusteras neråt till 80 inspektioner/år (från 120). Detta till följd 
av att flera stora objekt kommer att kräva mycket arbete, men inte så många inspektioner. 
Vidare leder kontrollskulden inom livsmedle till att inspektörerna på miljöområdet också 
belastas med arbete som livsmedelsinspektören utfört tidigare.  
 
 

Klagomål 
Till myndigheten inkommer ett stort antal klagomål under året. Dessa är av mycket 
skiftande karaktär, allt från skällande hundar, trafikbuller till allvarliga fukt- och 
mögelproblem i hyrda bostäder. Flera av dessa ärenden är viktiga då vi denna väg kan 
undanröja flera faktorer som bedöms som en olägenhet för mänskors hälsa och miljö. 
Beroende på typ av klagomål kan dessa vara tidskrävande eller lätta att handlägga. 
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Strandskydd  
Myndigheten har ansvar för att tillse att strandskyddsbestämmelserna följs. Strandskyddet 
är till för att säkra allmänhetens tillträde till strandlinjen, samt skydd för djur och växtliv i 
den zonen.  
 
Vi räknar med att cirka 15 ärenden inkommer till myndigheten under 20165. Detta räknas 
ta cirka 150 timmar handläggningstid i anspråk. 
 

Enskilda avlopp 
Åtskilliga fastigheter saknar kommunalt avlopp och många kommer heller inte, trots den 
kraftiga kommunala utbyggnaden att erhålla det inom den närmaste tiden. Många av dessa 
enskilda avloppsanläggningar har en inte tillfredställande rening. Detta leder till att t.ex. 
ringsjöarna kontinuerligt tillförs näringsämnen i stor mängd, med t.ex. algblomning som 
följd. Det är myndighetens uppgift att se till fastighetsägaren ordnar så att reningen blir 
tillfredställande. 
 
Då en enskild avloppsanläggning har en begränsad livslängd (25 år) och det finns många 
avlopp att ha tillsyn över (cirka 2000) kommer vi med nuvarande bemanning inte att 
”komma runt” innan vi måste påbörja de anläggningar som blivit för gamla. 
 
Myndigheten har tagit fram en ny plan för hur tillsynsarbetet skall utföras. Detta innebär 
att en ny målsättning föreslås för detta arbetsområde: Myndigheten skall årligen gå 
igenom 150 fastigheter med inventering och åtgärder. 
 

Större avloppsanläggningar 
I kommunen finns det ett antal (19 stycken, varav 3 kommunala) större 
avloppsanläggningar som betjänar flera fastigheter eller en större verksamhet. Kommunen 
har tillsyn över dessa.  

 

Naturvård 
Myndigheten saknar kompetens inom naturvård. Detta är en generell resurs för hela 
kommunen, men det är också ett behov som myndigheten har inom sitt tillsynsuppdrag 
och även som ett komplement till det nuvarande arbetet. Funktionen finns idag inom 
kommunkontoret. Behovet av tillsyn enligt kapitel 7 i miljöbalken torde vara cirka 900 
timmar (har här använt Hörbys siffror). 
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Övriga projekt 
Myndigheten kommer att deltaga i projekt i samverkan med miljösamverkan Skåne och 
inom ramen för vårt samarbete med Hörby, Eslöv och Sjöbo under 2016. Stora delar av 
detta arbete kommer att ske inom ramen för den ordinarie tillsynen, men för att samordna 
o.dyl avsätts 300 timmar. 

 

Klagomål 
Myndigheten hanterar cirka 50 klagomål om året. Dessa är av mycket skiftande karaktär. 
Både sådana som utgörs av tämligen bagatellartade ärenden till stora allvarliga ärenden. 
Nämnden räknar med att cirka 300 timmar avsätts till dessa. 

 

Annat 
På en arbetsplats finns det mycket arbete som inte syns, men som är nödvändigt för att en 
arbetsplats skall fungera. Det kan vara möten, 4300 timmar. Av dessa är möten och den 
info som vi ger till verksamhetsutövare utanför ordinarie tillsyn störst (1350 resp. 1470 
timmar). 

 

Balans Miljö 
En jämförelse mellan den tid som finns tillgänglig i form av arbetstid hos personal och den 
tid som behövs för att utföra arbetet visar på en god överensstämmelse. Cirka 12000 
timmar i bägge fallen. Då har hänsyn tagits för sjukskrivningar, fika och annan tid som 
normalt inte redovisats. 
 

Bygglov 
Att hantera bygglov är en av de viktigaste och största arbetsuppgifterna för myndigheten. 
Myndigheten hanterar normalt mellan 200 och 300 bygglov per år. Skillnaderna mellan 
åren är stora och beror mycket på konjunkturen i kommunen. Antalet har under senare år 
ökat kraftigt och under 2016 inkom 343 ansökningar. Inget tyder på att det skulle bli färre 
under 2017. 
 
Myndigheten har två bygglovshandläggare och cirka 2,5 tjänster på administratörer.  
 
Nämndens mål är att ett komplett bygglov skall vara färdigt inom 8 veckor. Detta mäts som 
en genomsnittlig tid och redovisas löpande över året.  
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Tillsyn enligt PBL 
Myndigheten är också skyldig att ägna sig åt tillsyn. Det kan röra sig om klippta häckar 
som hindrar trafiken, enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade, farliga upplag, olovligt 
byggande mm. 
 
Nämnden har satt som mål att det skall utföras 100 inspektioner per år enligt PBL.   
 

BAB (Bostadsanpassningsbidrag) 
Att förbättra handläggningen av dessa ärenden har varit ett prioriterat område under en 
tid och arbetet har varit framgångsrikt. Samarbetet med social sektor fungerar mycket väl 
och handläggningstiderna är fortsatt korta. Dock har dessa ökat något till följd kraftigt 
ökande antal ärenden. 
 
Den höga tillströmningen av ärenden gör att situationen för byggnadsinspektören som 
handlägger dessa tidvis är ansträngd. Därför planeras för en omorganisation av 
verksamheten med en större del av arbetena i egen regi under 2017. Detta kommer 
förhoppningsvis att lätta bördan något och samtidigt minska tiden från behov till färdig 
lösning.  
 
Denna organisation är uppenbarligen ny för Sverige och därför har Boverket 
(tillsynmyndigheten) startat ett ärende i frågan. Nämnden kommer fortlöpande att 
informeras om utvecklingen i ärendet. Ännu ser det dock inte ut som det finns anledning 
att ompröva nämndens tidigare beslut om att tillsätta den tjänst som 
snickare/handläggare som diskuterats tidigare. 
 
Nämnden har satt som mål att beslut skall fattas inom 2 veckor för bygglovsbefriade 
åtgärder. 
 

Service 
En viktig funktion är den service som myndigheten kan ge till de sökande inom såväl bygg- 
som miljöområdet. Här kommer vi att fortsätta jobba på att förbättra tillgängligheten och 
tillsammans med kommunledningskontorets utvecklingsenhet se över hur vi på ett mer 
serviceinriktat sätt kan hantera speciellt större och mer komplicerade ärenden, så kallade 
lotsärenden. Vi arbetar aktivt med att skapa bättre tillgänglighet till våra tjänster via 
webben. Detta sker främst genom vår e-tjänst, Mittbygge. 
 
Under 2017 kommer möjligheterna att ge enklare svar på frågor redan i växeln att prövas 
inom ramen för kommunkontorets medborgarcentrum. 
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Bemötande 
Nämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige att utöva tillsyn och myndighetsarbete 
under bl.a. miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen, tobakslagen samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
För att kunna utföra detta uppdrag på ett bra sätt och därmed tillförsäkra att 
lagstiftningen följs är bemötandet av den enskilde verksamhetsutövaren ytterst viktigt. 
Inte bara för att kunna vara ”trevliga” utan också för att stärka myndighetens inspektörer i 
deras professionella självsäkerhet.   
 
I syfte att ytterligare förbättra detta skall myndigheten under 2017 ha aktiviteter rörande 
förbättrat bemötande.  
 

Förslag till beslut: 

Nämnden beslutar att anta ovanstående verksamhetsplan för 2017. 

 
 
      
 
Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden       
Nämnden beslutar       
 
 
Miljö- och byggmyndigheten 
 
 
  
Rolf Englesson 
Miljö- och byggmyndighetschef 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Höörs kommun: Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör 
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör 
Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00 
miljo-byggnadsnamnd@hoor.se • www.hoor.se 
 



MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN 

Datum Diarienummer Sida 

2017-01-31 2016/1086-823 9 (9) 

Med vänlig hälsning 

Miljö- och byggmyndigheten 

Rolf Englesson 
Miljö- och byggmyndighetschef 
rolf.englesson@hoor.se 
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Bilaga 2 – Hälsoskydd Antal objekt Timmar/objekt Timmar totalt Tillsyn 2016 Tillsynsbehov 2016

Hälsoskydd allmänt
Info etc. 100 100 100
Summa 0 0 100 100 100

Strålning
Radon 30 30 30
Markradonprojekt 1 40 40 40 40
Solarier 4 3 12 0 0
Summa 5 43 82 70 70

Bostad
Egenkontroll fastighetsägare 0 0 50 50 50
Bostadsärenden 33 4,5 148,5 150 150
Summa 33 4,5 198,5 200 200

Offentliga lokaler
Undervisning och barnomsorg
Förskolor 21 8 168 168 168
Skolor 10 8 80 0 0
Anmälningsärenden 6 4 24 24 24
Fritidsverksamhet 1 2 2 2 2
Bassängbad 7 6 42 24 24
Rökfria miljöer 191 0,2 38,2 11,6 11,6
Idrottsanläggningar 22 4 88 28 28
Samlingslokaler 29 2 58 0 0
Hotell/Tillfällig boende 25 5 125 46 46
Vårdlokaler 21 3 63 0 0
Strandbad 9 1,5 13,5 13,5 13,5
Summa 342 43,7 701,7 317,1 317,1

Hygienlokaler
Anmälningspliktiga
Fotvård 6 4 24 0 0



Tatuering 2 4 8 0 0
Akupunktur 1 4 4 0 0
Ej anmälningspliktiga
Frisörer 18 3 54 0 0
Massage etc 20 2 40 0 0
Nagelvård 4 3 12 6 6
Projekt 100 100 100
Summa 51 20 242 106 106

Tillsyn över tobaksförsäljning 17 2 34 34 34
Tillsyn över handel med receptfria läkemedel 9 2 18 18 18
Summa 26 4 52 52 52

Totalt hälsoskydd 457 115,2 1376,2 845,1 845,1



Tillsynsbehov 2017 Tillsynsbehov 2018 Tilsynsbehov 2019 Handläggare

100 100 100 MPE
100 100 100

30 30 30 MPE
20 20 20 ?
0 12 0 MPE

50 62 50

100 0 0 MPE
150 150 150 MPE
250 150 150

0 168 0 MPE
80 0 80 MPE
24 24 24 MPE
0 2 0 MPE

42 42 42 MPE
15,8 13,6 15 MPE

0 0 0 MPE
0 0 58 MPE

125 0 0 MPE
0 63 0 MPE

13,5 13,5 13,5 MPE
300,3 326,1 232,5

24 0 24 MPE



8 0 8 MPE
4 0 4 MPE

0 0 54 MPE
0 40 0 MPE
6 0 0 MPE

100 100 100 MPE
142 140 190

34 34 34 ?
18 18 18 ?
52 52 52

894,3 830,1 774,5



Bilaga 3 – Livsmedel Antal objekt Timmar/objekt Timmar totalt Tillsyn 2017 Tillsynsbehov 2017

Livsmedel (ink. allmänt vatten)
Detaljhandel
Riskklass 1 0 0 0 0 0
Riskklass 2 0 0 0 0 0
Riskklass 3 1 7,5 7,5 7,5 7,5
Riskklass 4 13 9 117 117 117
Riskklass 5 24 6,8 163,2 163,2 163,2
Riskklass 6 17 5,2 88,4 88,4 88,4
Riskklass 7 65 2,515 163,475 163,475 163,475
Riskklass 8 59 1,06 62,54 62,54 62,54
Kontrollskuld 286,5 286,5 286,5

888,615 888,615 888,615
Registrering & inklassning av nya anläggningar 20 2 40 40 40
Kontroll nyregistrering 20 3 60 60 60
Kontroll tillfällig livsmedelsverksamhet 1 30 30 30 30
Extra offentlig kontroll 25 2,5 62,5 62,5 62,5
Rådgivning 1 250 250 250 250
Projekt 1 100 100 100 100
Administration 1 200 200 200 200
Barnprov & enskilt vatten (MB) 1 100 100 100 100
Externa/övriga möten 1 100 100 100 100
Kontroll pantsystem (MB) 7 1 7 7 7
Summa 257 820,575 1838,115 1838,115 1838,115

Underlag:

Aktivitet Tid (h)
Semester 200



Strul 190 Bl.a. andras arb. Upg. Under semester
Sjukdom 40
Möten1 275
Kurser 40
Årsavgifter2 602
Registrering 20
Inklassning 20
Ex.off.ktrl 60
Rådgivning 250
Projekt 100 år 2016: ABP samt krishantering, Plan år 2017: Ekologiskt samt redlighet
Kontrollskuld3 286,5
Administration 200 ex. mejl, diarieföring, arkivering, upd. Rutiner, yttranden osv.
Barnprov (MB) 40
Enskillt vatten (MB) 60 OBS! Här finns behov av inventering samt likabehandling, behovet för år 2017 med utredning uppskattas till 150-200h.
Granskning BL 20
Verksamhetsplanering 24 OBS! ej mötet inom förvaltningen, endast livsmedelsplanering av kontroller o.dyl.
Kontroll nyregistrering 60
Fika 120 30min/d baserat på 45v.
Kontroll marknad 32
Kontroll pantsystem (MB) 20
Fettavskiljare (MB/ABVA)?
Tobak (TL)?
OBS! Evy ej inräknad 2659,5

1
Möte Tf x Tid Totalt
Måndagsmöten 45 x 2.5h 112
APT 4 x 4h 16
Nämnd 5 x 12 60
Nämndsgenomgång 4 x 1h 4
Samverkan MIS 2 x 5h 10
Tvärgruppsmöte Skåne 2 x 6h 12
Länsmöten 2 x 8h 16
Verksamhetsplanering 1 x 8h 8
Planeringsmöte Hörby 3 x 4h 12



Övriga möten 6 x 4h 24 ex. labbupphandling, samverkan m.m

274 timmar
2
Se rad 3-13 ovan.
3
Se dokument "kontrollskuld 2017" på K.



Tillsynsbehov 2018 Tillsynsbehov 2019 Handläggare Tillsyn 2015 Tillsynsbehov 2015

0 0 SB
0 0 SB

7,5 7,5 SB 0 1
117 117 SB 3 12

163,2 163,2 SB 13 22
88,4 88,4 SB 10 19

163,475 163,475 SB 20 47
62,54 62,54 SB 12 26
217 26

819,115 628,115
40 40 SB/Evy
60 60 SB
30 30 SB

62,5 62,5 SB
250 250 SB
100 100 SB
200 200 SB
100 100 SB/Evy
100 100 SB

7 7 SB
1768,615 1577,615 58 127



OBS! Här finns behov av inventering samt likabehandling, behovet för år 2017 med utredning uppskattas till 150-200h.

OBS! ej mötet inom förvaltningen, endast livsmedelsplanering av kontroller o.dyl.



2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020
Antal Antal Timmar Antal Timmar Antal Timmar Antal

Periodisk tillsyn
Minireningsverk
Fosforfällor
Stora anläggningar (26-200 pe) 12 12 120 12 120 12 120 12
Summa Periodisk tillsyn 120 120 120
Löpande tillsyn
Tillsynsprojekt
Sammanställning av klara tillsynsprojekt 20 20 20
Inventering inom verksamhetsområden 50 75 50 75 50 75 50
Uppföljning förbud 0 0 27 81 23
Tillsynsobjekt 60 100 100 125 125 100 100 125
Summa tillsynsprojekt 60 150 195 175 220 177 276 198
Ansökan/Anmälan
Tillstånd eller anmälan för avlopp 25 25 200 25 200 25 200 25
Tillstånd/anmälan avlopp efter inv 39 308 39 315 61 491 62
Tillstånd avlopp 26-200 pe 1 1 10 1 10 1 10 1
Summa tillstånd små avlopp 26 65 518 65 525 87 701 88
Övrig löpande tillsyn
Klagomålsärenden 2 20 2 10 2 20 2
Tillsyn enskilda avlopp (tillsynsbesök i samband med inventering) 74 149 76 151 62 124 62
Summa Övrig löpande tillsyn 76 169 78 161 64 144 64
Summa löpande tillsyn 291 882 318 906 328 1121 349
Projekt och övrigt
Projekt
Bly och kadmium i brunnar 30 30
Minireningsverk (projekttid)
Projekt fosforfällor
Summa Projekt 30 0 0
Övrigt
IT 10 10 10 10
Verksamhetsplanering 20 20 20 20
Kvalitetssäkring 30 30 30 30



Samverkan 20 20 20 20
Mötestid 200 200 200 200
Hopp och lek 40 40 40 40
Utbildningar 40 40 40 40
Rådgivning 230 230 230 230
Bygglovsgranskningar 50 50 50 50
Semester 200 200 200 200
Sjukdom 40 40 40 40
Strul 200 200 200 200
Summa Övrigt 1080 1080 1080
Summa projekt och övrigt 1110 0 1080 0 1080 0
Summa tidsåtgång 2112 2106 2321



2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023
Timmar Antal Timmar Antal Timmar Antal Timmar

120 12 120 12 120 12 120
120 120 120 120

20 20 20 20
75 50 75 50 75 50 75
68 23 68 23 68 23 68

125 100 100 125 125 100 100
288 173 263 198 288 173 263

200 25 200 25 200 25 200
495 62 495 62 495 62 495
10 1 10 1 10 1 10

705 88 705 88 705 88 705

20 2 20 2 20 2 20
124 62 124 62 124 62 124
144 64 144 64 144 64 144

1136 324 1111 349 1136 324 1111

0 0 0 0

10 10 10 10
20 20 20 20
30 30 30 30



20 20 20 20
200 200 200 200
40 40 40 40
40 40 40 40

230 230 230 230
50 50 50 50

200 200 200 200
40 40 40 40

200 200 200 200
1080 1080 1080 1080
1080 0 1080 0 1080 0 1080
2336 2311 2336 2311



Bilaga 4 – Övrigt Antal objekt Timmar/objekt Timmar totalt Tillsyn 2016 Tillsynsbehov 2016

Övrigt

IT (MiljöReda/Vision, Informatör) 1 50 50 50 50
Hemsida 1 200 200 200 200
Verksamhetsplanering 1 100 100 100 100
Kvalitetssäkring 1 100 100 100 100
Samverkan grannkommuner 1 300 300 300 300
Möten 1 1350 1350 1350 1350
Hopp och lek 1 160 160 160 160
Kurser 1 240 240 240 240
Info till VU 1 1470 1470 1470 1470
Bygglovsgranskning 300 1 300 300 300
Vattenförvaltning 1 800 800 800 800
Planremisser 5 10 50 50 50
Framtagande av VA-plan. 1 250 250 250 250
Medborgarkontakt 100 3 300 300 300
Administration 1 1274 1274 1274 1274

Summa 417 6308 6944 6944 6944

Summering Tillsyn 2016 Tillsynsbehov 2016

Total Miljöskydd 2566,5 4327,5
Total Hälsoskydd 845,1 845,1
Total Livsmedel 1838,115 1838,115
Totalt Övrigt 6944 6944
Total summa 12193,715 13954,715



Tillsynsbehov 2017 Tillsynsbehov 2018 Handläggare

640 50 Alla
200 200 Alla
100 100 Alla
100 100 Alla
300 300 Alla

1350 1350 Alla
160 160 Alla
240 240 Alla

1470 1470 Alla 1 timme om dagen för alla!
300 300 Alla
800 800 HB, MO,RN
50 50 Alla

250 0 HB, JP,SB
300 300

1274 1274 Evy

7534 6694

Tillsynsbehov 2017 Tillsynsbehov 2018

4573,5 4426,5
894,3 830,1

1768,615 1577,615
7534 6694

14770,415 13528,215



Tillgänlig tid % Totaltid Semesterdagar Semestertimmar Totalt Sjukdom (dagar) Sjuktimmar Totalt Strultid (10%) Totalt!
Jonas 100 2080 25 200 1880 5 40 1840 188 1652
Annika 100 2080 31 248 1832 5 40 1792 183,2 1608,8
Ewa 70 1456 32 179,2 1276,8 5 40 1236,8 127,68 1109,12
Madde 100 2080 25 200 1880 5 40 1840 188 1652
Sara 100 2080 25 200 1880 5 40 1840 188 1652
NN 100 2080 31 248 1832 5 40 1792 183,2 1608,8
Evy 80 1664 32 204,8 1459,2 5 40 1419,2 145,92 1273,28
Håkan 100 2080 32 256 1824 5 40 1784 182,4 1601,6
SUMMA 13864 13544 1386,4 12157,6

Utan Evy



Arbetsdagar man är här
230
224
154,6
230
230
224
177,4
223
1693

1515,6



Ewa Antal inspektioner 2017
Areella Näringar. 50
Sara
Livsmedel 150
Madde
Hälsoskydd 57
NN
Tobak och läkemedel 24
Annika
Miljöskydd 30
Jonas
Avlopp (större) 18
Enskilda 75



Projektförslag

Inventering förorenad mark
Kemikalier i kläder och skor
Energieffektivisering
Byggarbetsplatser
Metaller i  brunnar
Utbildning av mäklare
Avfallsplan- Bygg och rivningsavfall samt avfall för anläggningsändamål, har blivit förlängt till december 2017.



Kläder med logga
Friskvårdstimme
Semesterersättning till semesterdag
80-90-100
Eget sammanträdesrum/eget hus
Utbilda kommunen om vad en myndighet är (RF)/förstärka vår integritet
100% ekologiska livsmedel alltid!
Frukost med andra enheter/sektorer
Miljösamordnare/koordinator centralt
Förtydligande av funktionen Företagslots
Utbildning GIS/Geosecma
Mer lunchfilm
Ökad friskvårdspeng (till minst 1500)



kod antal/år tid (tim) JL EG MH D HH TP NN personer summa (H) 100,0%

ÄRENDEN 6 666 46,2%
bygglov - inkomna B230 250 6 1 1 1 1 4 1 500
rivning lov/anmälan B210 25 3 1 1 75
anmälan B280 80 3 1 1 1 1 4 240
olovligt byggande 313 ? ? **
ovårdade fastigheter 312 ? ? **
överklaganden 12 4 1 1 48
bygglovsmöten 40 2 1 1 1 1 4 320 *
samråd - tekniskt 110 3 1 1 330
samråd - slutsamråd 110 4 1 1 440
inspektion - stomsyn 110 2 1 1 220
inspektion - service 35 1,5 1 1 2 105
inspektion - olovligt - ovårdat 25 0,5 1 1 2 25
hissar 311 4 0,5 1 1 2
lantmäteriärenden 351 60 0,5 1 1 30
BAB - mindre 390 120 1 1 1 120
BAB - mellan 390 50 4 1 1 200
BAB - större 390 5 16 1 1 80
OVK 100 1 1 1 100
HIN 314 5 2 1 1 10
MBN - presidium 800 9 4 1 0,25 0,25 1,5 54 *
MBN - nämnd 801 9 4 1 0,25 0,25 1,5 54 *
MBN - skrivelser 75 8 1 1 600
MBN - expediering 75 0,5 1 1 38
diarieföring 360 2 1 1 720
expediering 360 2 1 1 720
underrättelser 250 0,5 1 1 1 1 4 125
grannhöranden - adm 100 1 1 1 1 1 4 100
INTERNADMINISTRATION 205 1,5%
byggmöten 40 1 1 1 1 1 4 160
adminmöte 30 0,5 1 1 1 3 45
SYSTEM/RUTIN ADM 200 3,4%
EDP - EDP - Unikom 50 2 1 1 100
EDP - inom MoB 25 1 1 1 2 50 *
arkiv - underhåll 827 50 1 1 1 50
arkiv - skanning - slutarkivering 827 2000 2 1 **
tekniskt strul 10 3 1 1 1 1 1 1 6 180 *
mallunderhåll 10 2 1 1 1 1 4 80 *
EXTERN SERVICE 3 176 23,4%
företagslots 4 2 1 1 2 16 *
hemsida - möten 25 2 1 1 50
hemsida - underhåll 50 1 1 1 50
service - mail 300 500 0,5 1 1 0,25 0,25 2,5 625 *
service - telefon 300 1000 0,2 0,25 0,5 1 0,25 2 400 *
expedition - mail 125 0,5 1 1 2 125
expedition - telefon 2500 0,5 1 1 1 250
arkivsrevice ritningar 250 2 1 1 500
service - möten 40 1 1 0,5 1 0,5 3 120
service - skrivelser 10 1 1 1 1 1 4 40
SAMORDNING 160 1,2%
plangranskning - möten 820 40 1 1 1 2 80 *
plan och byggsamordning 820 40 1 1 1 2 80 *
PERSONAL 2 218 16,4%
utbildning - kurs 821 5 8 1 1 1 1 1 1 6 240 *
VP/Personaldag 823 2 8 1 1 1 1 1 1 6 96 *
nätverkträffar 5 6 1 1 1 3 90 *
utvecklingssamtal 825 2 1 1 1 1 1 1 1 6 12 *
semester 30 8 1 1 1 1 1 1 6 1 440 *
sjukdom 5 8 1 1 1 1 1 1 6 240 *
samverkansmöten 10 2,5 1 1 1 1 4 100 *
SUMMA 12 550
strultid 1 004 8%
TOTALT 13 553
ÅRSARBETSTIDER 260 dagar 8 2080 6,52

* antal x tim x personer ** kräver resurser



kod antal/år tid (tim) personer summa (H) 100,0%

ÄRENDEN 6 666 46,2%

INTERNADMINISTRATION 205 1,5%

SYSTEM/RUTIN ADM 200 3,4%

EXTERN SERVICE 3 176 23,4%

SAMORDNING 160 1,2%

PERSONAL 2 218 16,4%

SUMMA 12 550

strultid 1 004 8%

TOTALT 13 553
ÅRSARBETSTIDER 260 dagar 8 2080 6,52



Förslag till beslut i
Miljö- och byggnadsnämnden
Datum
2017-03-07
Handläggare
Rolf Englesson 0413-281 80

Miljö- och byggmyndigheten
Södergatan 28

Box 53 | 243 21 Höör
0413-280 00 | Fax 0413-281 75

miljo-byggnadsnamnd@hoor.se | hoor.se

MBN §      Dnr 2017/0006

Budgetskrivelse 2018 - Budgetskrivelse 2018

Ärendebeskrivning

Budgetskrivelse för 2018 finns bifogad.     

     

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden      
Nämnden beslutar 

Att godkänna bifogad budgetskrivelse.

Miljö- och byggmyndigheten

Rolf Englesson
Miljö- och byggmyndighetschef



BUDGETSKRIVELSE  BLANKETT 3

Datum Diarienummer Sida

2017-03-08 1 (6)

NÄMND

Budgetskrivelse, budget 2018 OCH VEP 2019-2021.

 

Belopp i tkr

Verksamhet
Bokslut 

2016
Budget 

2017
Nämnd- och styrelseverksamhet -4 3 8 -4 1 8
Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring -2 0 28 -1  886
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning -2 87 3 -2 880
Äldreomsorg -2 0 5 6 -1  5 91
I nsatser till personer med funktionsnedsättning ( Ej LSS/ SFB) 0

Summa -7 395 -6 775

Verksamhetsbeskrivning
Vår uppgift att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att den miljölagstiftning vi har i 
Sverige följs. Detta sker främst genom vårt tillsynsarbete. Tillsynen gör att miljön i kommunen blir 
bättre med mindre utsläpp, renare vatten mm som följd. Därmed skapas en bra livsmiljö för alla.

Vi har också tillsyn enligt plan- och bygglagen. Denna tillsyn gör att människors boendemiljö blir 
bättre genom att en högre lagefterlevnad åstadkommes. Även grannkonflikter kan minskas genom 
tillsynsarbetet. 

Det sätt vi mäter hur väl vi idkar tillsyn inom området är antalet inspektioner inom ett antal olika 
områden. Antalet är en bra indikator på den aktivitet som myndigheten har och hur god täckning vi 
har av den framtagna verksamhetsplanen. 

Vi mäter också handläggningstiden för bygglov och BAB (Bostadsanpassningsbidrag) då detta väl 
speglar den service vi har möjlighet att ge medborgarna.

Nämndens mål för 2018

Nämndens mål 2018 för att bidra till 
kommunfullmäktiges mål

Så här följs målet upp Förklaringar

God livsmiljö och 
boende för alla

Tillsynsarbetet med 
enskilda avlopp skall 
leda till att 150 
fastigheters avlopp skall 
åtgärdas under loppet av 
ett år.

Mäts som 
helårsresultat 
med redovisning 
till varje nämnd.
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Antalet inspektioner som 
myndigheten utför på 
livsmedelsområdet.

Antalet inspektioner 
under året skall uppgå 
till 150 st. 

Antalet inspektioner som 
myndigheten utför på 
miljöområdet. 

Antalet inspektioner 
under året skall uppgå 
till 80 st.

Antalet inspektioner som 
myndigheten utför på 
hälsoskyddsområdet.

Antalet inspektioner 
under året skall uppgå 
till 55 st.

Antal tillsynsbesök bygg. Antalet inspektioner 
under året skall uppgå 
till 100 st.

Antalet inspektioner som 
myndigheten utför på 
miljöområdet. 

Antalet inspektioner 
under året skall uppgå 
till 120 st.

Tillgängliga och 
professionella 

Tiden för att handlägga ett 
bygglov.

Mäts löpande över året 
och målsättningen är att 
snittiden ska vara 
mindre än åtta veckor.

Tiden för handläggning av icke 
bygglovspliktiga BAB-ärenden 
(Bostadsanpassningsbidrag).

Mäts som tiden från det 
att ärendet är komplett 
till dess att beslut om 
åtgärd är taget. Den 
genomsnittliga tiden 
ska inte uppgå till mer 
än två veckor.

Innovativa och 
ansvarsfulla

Nämnden saknar effektmål 
under denna rubrik

Långsiktig hållbar 
ekonomi

Att budgeten för BAB bättre 
stämmer överrens med det 
faktiska utfallet.
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God livsmiljö och boende för alla

Kommunekologtjänst
Myndigheten har tillsyn över bland annat kapitel 7 i miljöbalken, skyddade områden. ”Skyddade 
områden” betyder naturreservat och liknande naturområden som är skyddade. I detta ingår givetvis 
att hålla sig med, för uppdraget rätt kompetens. Myndigheten saknar dock detta. Myndigheten 
behöver således tillföras denna kompetens. Detta handlar om kompetens inom naturvård, alltså en 
kommunekolog. En kommunekolog tillför den nödvändiga kompetensen för att rätt kunna bedöma 
effekterna av olika typer av verksamhet i skyddade och/eller skyddsvärda områden. En 
kommunekolog skulle också tillföra viktig kompetens inom strandskyddet. 

Kommunekologen är i denna roll givetvis drivande i frågan om att sköta befintliga naturreservat och 
andra skyddade områden. Kommunekologen kan också ta fram underlag för framtida dylika. 

Även inom andra delar av myndighetens tillsynsverksamhet kan en kommunekolog tillföra den 
viktiga pusselbiten: Effekter på naturmiljön av en viss verksamhet. Kommunekologen är i denna roll 
givetvis drivande i frågan om att sköta befintliga och ta fram underlag för nya naturreservat och 
andra skyddade områden.

En kommunekolog skulle troligen också kunna tillföra mycket till kommunens image. Höör 
marknadsför sig med all rätt som en kommun med både mycket och vacker natur. Att nu kunna 
stoltsera med en tjänsteman som har till uppgift att just vårda och utveckla detta är av stor 
betydelse.

Denna kompetens saknas i enlighet med den tidigare framlagda behovsutredningen och bör därför 
tillsättas. Måluppfyllelsen inom tillgängliga och professionella torde kunna öka.

Kostnad för detta beräknas till 650 000 kr.

Tillgängliga och professionella

Handläggartjänst bygglov

Myndigheten skall hålla en god service till sökande och medborgare. Det innebär bland annat att vi 
skall finnas tillgängliga för personliga svar på epost och telefon för att kunna svara på medborgarnas 
olika frågor rörande bygglov och fastighetsfrågor.

I syfte att försöka kvantifiera arbetsbelastningen på förvaltningen från mail och telefonsamtal har 
ett underlag från telenor tagits fram och myndigheten har själv gjort en uppskattning av antalet 
inkomna mejl. Resultatet är att det läggs cirka 1 200 timmar på telefonsamtal och cirka 1 000 
timmar på att svara på mejl. Sammanlagt alltså 2 200 timmar/år. Med tanke på att antalet ärenden 
ökar så ökar troligen också mängden telefonsamtal och mejl. Ökningen är sedan 2014 cirka 15% 
årligen. Prognosen för 2017 är att ärendetillströmningen fortsätter att öka.

Utöver detta är handläggningen av ovårdade fastigheter och olovliga bygganden eftersatt då 
myndigheten prioriterat bygglovsärenden och liknande. Ärenden som rör olovligt byggande och 
ovårdade fastigheter är resurskrävande. 
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I syfte att öka måluppfyllelsen när det gäller vår tillgänglighet på telefon och mail äskar nämnden 
således härmed en bygglovshandläggartjänst till. På det viset kan servicen och tillgängligheten öka. 
Samtidigt som en del av de ovårdade fastigheterna och olovliga byggandet kan handläggas. 

Kostnad för detta beräknas till 650 000 kr.

Fortsätta arbetet med kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljöprogrammet är inte färdigt, landsbygden och en del byar väntar på att karteras. Detta 
behövs för att behålla drivet i arbetet som varit mycket uppskattat av invånarna. Dokumentet 
behövs också för att uppfylla PBLs (plan- och bygglagen) regler om varsamhet med byggnader av 
kulturhistoriskt värde.  

Kulturmiljöprogrammet kan också användas för att skapa ett levande dokument över ortens 
historia via en lösning på Mediawiki (som är den databashanteraren som Wikipedia är uppbyggd 
på).

Kulturmiljöprogrammet möjliggör för oss att agera ansvarsfullt när det gäller de kulturhistoriskt 
intressanta byggnaderna i Höör.  Dokumentet kan också användas för att skapa nya och innovativa 
tekniska plattformar för att öka kunskapen om ortens lokalhistoria.

För att sätta stort fokus på detta föreslår nämnden en heltidstjänst. 

Kostnaden för denna beräknas till 650 000 kr.

Övriga verksamhetsförändringar

Under 2016 sökte och fick sektorn 1,6 Mkr i bidrag för ”ökat bostadsbyggande” av boverket. Dessa 
pengar har inte tagits med i redovisningen för 2016 utan flyttats över till 2017. Rimligen bör dessa 
pengar på något sätt delas mellan MBM (miljö- och byggmyndigheten), SBS 
(samhällsbyggnadssektorn) och KLK (kommunledningskontoret).  Då det är dessa sektorer som 
påverkar byggandet.

MBM skulle behöva cirka 550 000 kr för att göra en insats i arkivet som idag inte har en önskvärds 
ordning. Arbetet skulle också kunna förbereda en digitalisering av materialet 

Sammanställning av äskad budget 



BUDGETSKRIVELSE  BLANKETT 3

Datum Diarienummer Sida

2017-03-08 5 (6)

NÄMND

Infoga excelmall beräkningstabell till budgetskrivelse.

Budgetäskande 2018

tkr Belopp Kommunfullmäktiges mål
KS au:s ursprungsförslag

Prioritet KS prelimära ramar
1 Äskande nr 1 0
2 Äskande nr 2 0
3 Äskande nr 3 0

Summa KS preliminära ram 0

Prioritet Övriga förändringar enligt budgetskrivelse

1 Kommunekolog 650 God livsmiljö och boende för alla
2 Handläggartjänst bygglov 650 Tillgängliga och professionella
3 Kulturmiljöprogrammet 650 Tillgängliga och professionella

Summa övriga förändringar 1 950

KS preliminära ram inkl övriga förändringar 1 950

BESPARINGSÅTGÄRDER
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Att ta bort fortbildningsmöjligheten skulle spara cirka 70 000:- Konsekvenserna för verksamheten 
skulle däremot vara förödande då vi därmed inte längre kan ingå i tex miljösamverkan Skåne, 
kommunförbundets andra satsningar samt Länsstyrelsens kurser och övningar. Denna besparing 
rekommenderas således inte.

Förnamn Efternamn
Titel



Förslag till beslut i
Miljö- och byggnadsnämnden
Datum
2017-03-07
Handläggare
Rolf Englesson 0413-281 80

Miljö- och byggmyndigheten
Södergatan 28

Box 53 | 243 21 Höör
0413-280 00 | Fax 0413-281 75

miljo-byggnadsnamnd@hoor.se | hoor.se

MBN §  Dnr 2017/0188

Beloppsgränser för bostadsanpassningsbidrag som ska beslutas per 
delegation eller av nämnd 

Ärendebeskrivning
Det finns ett behov av att fastställa ett belopp för bostadsanpassningsbidrag (BAB) där 
beslutet skall tas av nämnden och inte på delegation.

Ärenden som överskrider ett belopp på 100 000 kr föreslås därför tas upp i nämnden. Detta 
leder till att cirka 20 ärenden per år hanteras av nämnden.

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden  
Nämnden beslutar     

Att komplettera delegationsordningen så att BAB-ärenden upp till 100 000 kr delegeras 
till myndighetschefen. 

Miljö- och byggmyndigheten

Rolf Englesson
Miljö- och byggmyndighetschef



Lokala föreskrifter 
enligt miljöbalken för 

att skydda människors 
hälsa och miljön 

Antagna av kommunfullmäktige den XXXXX.
Föreskrifterna gäller fr.o.m. XXXXX.



Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda 
människors hälsa och miljön
Antagna av kommunfullmäktige den XXXXX.
Föreskrifterna gäller fr.o.m. XXXXX.

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) och 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige 
följande lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön. 

Inledande bestämmelser
1 §
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda 
människors hälsa och miljön i Höörs kommun.

Avloppsanordning och annan toalett än WC 
2 §
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd av
Miljö- och byggnadsnämnden för att

1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas och
2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden för att
3. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis

avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, utanför det område som har 
märkts ut på kartbilaga A.

Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan
till Miljö- och byggnadsnämnden för att

4. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-3,
5. ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av

avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

För att inrätta avloppsanordning för bad-, disk- eller tvättvatten krävs tillstånd av miljö- och 
byggnadsnämnden utanför det område som har markerats på kartbilaga A.

För att inrätta avloppsanordning för bad-, disk- eller tvättvatten utanför det område som har 
markerats på kartbilaga A, krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd enligt 5 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd att 
föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning. 

Kommentar [MP1]:  Gult: Nytt

Kommentar [MP2]:  Grått: Tagits bort

Kommentar [MP3]:  Stor bokstav? Ska vara samma genom hela 
dokumentet. 

Kommentar [MP4]:  Turkos: Föreslagen ändring



3 §
Annan toalett än vattentoalett och sedvanlig torrklosett med latrinhämtning genom
kommunens försorg, får inte inrättas utan tillstånd av Miljö- och byggmyndigheten.

För att inrätta torr toalett krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

Djurhållning

4 §
Det krävs tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden får att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. orm,
inom område med detaljplan.

Tomgångskörning 
4 §

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte:
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga
brukande - driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning.

Förbränningsmotorn i stillastående motordrivetfordon får inte hållas igång i onödan och aldrig 
längre än 1 minut. 

Spridning av gödsel 
5 §
Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område med 
detaljplan skall anmäla detta till Miljö- och byggnadsnämnden innan spridning sker. Anmälan 
fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst eller fjäderfä om den sker i 
ringa omfattning, t. ex på villatomt, och om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till 
spridningen. Anmälan fordras inte heller om spridningen av orenligheten regleras i tillstånd enligt 
miljöbalken.

Det krävs anmälan innan spridning sker till Miljö- och byggnadsnämnden för att sprida naturlig 
gödsel, avloppsslam eller annan orenlighet inom eller inom en zon av 300 meter från område med 
detaljplan.



Innan spridning sker av naturlig gödsel, avloppsslam eller annan orenlighet inom eller inom en zon 
av 300 meter från område med detaljplan, krävs anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden.

7 §
Enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till Miljö och 
byggnadsnämnden av den som avser att ordna en gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning inom område med detaljplan.
Enligt dessa föreskrifter krävs sådan anmälan även inom den samlade bebyggelse som har
märkts ut på kartbilaga B och C.

Skydd av vattentäkt
6 §
Upplag eller anläggning får inte anordnas och mark får inte användas så att enskilda 
grundvattentäkter förorenas.

Anm. Produkter som enligt första stycket kan förorena grundvatten innefattas bl a oljeprodukter, tjäror, 
tjärprodukter, syror, organiska lösningsmedel, vägsalt och dylikt samt avfallsämnen. Användningen av mark 
som avses i första stycket innefattar bl a spridning av gödsel och bekämpningsmedel.

Den som avser att sprida vägsalt eller att anordna ett upplag som innehåller petroleum-, olje- eller 
tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande kemiska produkter som kan förorena 
ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt ska söka tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden 
innan upplaget tas i bruk. 

Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 
5§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 11 kap. 
miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut om 
vattenskyddsområde. 

Värmepump
7 §
Det krävs tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden för att inrätta en värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver tillstånd enligt 5 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vad som sägs i paragrafen gäller heller 
inte för de inrättningar eller åtgärder som generalläkaren utövar tillsyn över.

10 §
Det krävs anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden för att inrätta och använda en
luftvärmepump för en- eller tvåfamiljsfastigheter inom kommunen.



Eldning 
8 § 
Det är förbjudet att bränna halm på åkermark 

9 § 
Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en vedpanna som 
inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 juni – 31 15 
augusti inom område med detaljplan. som har märkts ut på kartbilaga B och C. 

10 §
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god 
och att bränslet ska förvaras torrt. Ved bör inte ha en högre fukthalt än 20 %. 

All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller annat avfall 
är förbjuden enligt avfallsföreskrifter för Höörs kommun. 

Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos 
ägaren av anläggningen under minst 5 år. 

11 §
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under 
tiden 1 april - 30 september. För Valborgsmässoeld och liknande krävs dispens av Miljö- och 
byggnadsnämnden. Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt 
trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för 
människors hälsa uppstår. 

Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens 
renhållningsordning. 

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

 

Spridning av bekämpningsmedel

14 §
Dispens för spridning av kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, som är avsedda för att 
bekämpa lövsly, över skogsmark eller för behandling av enskilda trädstammar enligt 14 kap. 20 § 
första stycket miljöbalken får inte medges i de områden inom kommunen som har märkts ut på 
kartbilaga D.

Ansökan och anmälan
12 §
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller
anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av



39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för
ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de
anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

En ansökan eller anmälan till miljönämnden ska vara skriftlig och uppfylla föreskrivna krav (25 och 
46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 19 kap. 5 § respektive 22 kap. 1 § miljöbalken.)

En ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden ska vara skriftlig och uppfylla 
föreskrivna krav enligt 25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 19 kap. 5 § 
respektive 22 kap. 1 § miljöbalken.

Straffbestämmelser
Sanktioner
13 §
I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt förordningen 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter. 

Dispens
14 §
Miljö- och byggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt § 1-14 i dessa 
föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte 
föreligger. 

Avgifter 
15 §
Miljö- och byggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, 
för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
16 §
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den XXXXX. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden 
som har inletts dessförinnan.



Kartbilaga A 
Avloppsanordning och annan toalett än WC
Avloppsanordning för bad-, disk- eller tvättvatten.

Markeringen visar område som avses i § 2.

Kartbilagor: 

 B (Samlad bebyggelse i Höörs kommun)
 C (Detaljplanelagd bebyggelse i Höörs kommun)  
 D (Områden där kemisk lövslybekämpning inom skogsbruk inte får medges).



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-11-30 1 (2)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/443

§ 142 Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljö 2016 
(revidering)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras med följande motivering:

”Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön” 
återremitteras till miljö- och byggnadsnämnden som uppdras att komplettera 
beslutsunderlaget med nu gällande föreskrifter och tidigare fattade beslut, att 
markera föreslagna ändringar av den ursprungliga texten med gula överstrykningar och 
att förbättra språket i föreskriften så att den inte innehåller syftningsfel.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun beslutade i kommunfullmäktige den 26 mars 2008 att anta Lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun. Miljö- och 
byggmyndigheten har sett över dessa föreskrifter och föreslår en övergripande revidering.

Bakgrund

Miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (FMH), innehåller bemyndiganden för kommunerna att meddela lokala 
föreskrifter. Endast föreskrifter med stöd i dessa bemyndiganden får utfärdas. Miljöbalken 
ger kommunerna möjlighet att meddela föreskrifter som behövs till skydd mot olägenheter 
för människors hälsa. I föreskrifterna kan det t.ex. anges att verksamhet som kan medföra 
olägenhet för människors hälsa inte får bedrivas eller inrättas utan att kommunen har 
lämnat tillstånd eller att anmälan har gjorts till kommunen.

Lagstiftaren har i 9 kap. 13 § miljöbalken särskilt angett att kommunala föreskrifter som 
meddelats till skydd för olägenheter för människors hälsa inte får medföra onödigt tvång 
för allmänheten eller ”annan obefogad inskränkning” i den enskildes frihet.

Vissa föreskrifter kan meddelas både med avseende på skyddet för människors hälsa och 
skyddet för miljön. Detta gäller föreskrifter om enskilda avloppsanläggningar och 
värmepumpar.

Föreskrifterna ska vara tydliga med vad som gäller och bör kungöras i god tid.

Kommunicering av föreskriften

Tekniska nämnden, Kultur- och Fritidsnämnden, VA-GIS-nämnden, Socialnämnden, Barn- 
och utbildningsnämnden samt Räddningstjänsten har beretts möjlighet att lämna yttrande 
avseende revideringsförslaget. Yttrande har inkommit från Barn- och utbildningsnämnden, 
Socialnämnden och VA-GIS-nämnden. Av dessa hade enbart VA-GIS-nämnden något att 
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erinra och deras yttrande har tillmötesgått gällande de förändringar de föreslagit. VA-GIS 
tycker att vid varje paragraf ska anges gällande paragraf i miljöbalken. Miljö- och 
byggmyndigheten anser inte att det är nödvändigt att vid varje paragraf i föreskriften 
hänvisa till gällande paragraf i miljöbalken.

Yrkanden
Hanna Ershytt (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras 
med följande motivering:

”Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön” 
återremitteras till miljö- och byggnadsnämnden som uppdras att komplettera 
beslutsunderlaget med nu gällande föreskrifter och tidigare fattade beslut, att 
markera föreslagna ändringar av den ursprungliga texten med gula överstrykningar och 
att förbättra språket i föreskriften så att den inte innehåller syftningsfel.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett återremissyrkande och ett förslag från 
kommunstyrelsen.

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller om beslut ska 
fattas idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

Beslutsunderlag
1. Miljö- och byggnadsnämnden 2016-08-24 (2016-08-24 MBN §96).doc.15-0978-6, Dnr 
MBN 2016/46
2. Tjänsteskrivelse från miljöinspektör Lisa Törnqvist Revidering av Lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun 2016-06-30.docx
3. Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön
4. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-11-14 KS §232).doc
_____
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Dnr MBN 2016/46

§ 96 Revidering av lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa och miljön för 
Höörs kommun

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

”Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön” antas.

Ärendebeskrivning
Dnr 2015/0978 i Miljö- och Byggreda.

 

Höörs kommun beslutade i kommunfullmäktige den 26 mars 2008 att anta lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun. Miljö- och 
byggmyndigheten har sett över dessa föreskrifter och föreslår en övergripande revidering.

 

Bakgrund

Miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (FMH), innehåller bemyndiganden för kommunerna att meddela lokala 
föreskrifter. Endast föreskrifter med stöd i dessa bemyndiganden får utfärdas. Miljöbalken 
ger kommunerna möjlighet att meddela föreskrifter som behövs till skydd mot olägenheter 
för människors hälsa. I föreskrifterna kan det t.ex. anges att verksamhet som kan medföra 
olägenhet för människors hälsa inte får bedrivas eller inrättas utan att kommunen har 
lämnat tillstånd eller att anmälan har gjorts till kommunen.

Lagstiftaren har i 9 kap. 13 § miljöbalken särskilt angett att kommunala föreskrifter som 
meddelats till skydd för olägenheter för människors hälsa inte får medföra onödigt tvång 
för allmänheten eller ”annan obefogad inskränkning” i den enskildes frihet.

Vissa föreskrifter kan meddelas både med avseende på skyddet för människors hälsa och 
för skyddet för miljön. Detta gäller föreskrifter om enskilda avloppsanläggningar och 
värmepumpar.

Föreskrifterna ska vara tydliga med vad som gäller och bör kungöras i god tid.

 

Kommunicering av föreskriften

Tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, VA-GIS-nämnden, socialnämnden, barn- 
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och utbildningsnämnden samt räddningstjänsten har beretts möjlighet att lämna yttrande 
avseende revideringsförslaget. Yttrande har inkommit från barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden och VA-GIS-nämnden. Av dessa hade enbart VA-GIS-nämnden något att 
erinra och deras yttrande har tillmötesgått gällande de förändringar de har föreslagit. 
Dock anser myndigheten inte att det är nödvändigt att vid varje paragraf i föreskriften 
hänvisa till gällande paragraf i miljöbalken. 

 

Beslutsmotivering
Varje kommun har utifrån sina specifika förutsättningar möjlighet att bedöma i vilka frågor 
och för vilka områden det är motiverat att utfärda föreskrifter. Miljö- och byggmyndigheten 
har tagit fram ett förslag på en övergripande revidering så att kommunens föreskrift hålls 
aktuell. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av miljöinspektör Lisa Törnqvist, Revidering av Lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun, 2016-06-30.
2. Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön.
3. Yttrande från VA-GIS-nämnden, 2016-05-24 § 167.
4. Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden, 2016-04-25 § 59.
5. Yttrande från Socialnämnden, 2016-05-26 § 92.
6. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun, 
antagen 26 mars 2008.
 
_____
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Höörs kommun: Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00
miljo-byggnadsnamnd@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Revidering av Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön för Höörs kommun

MBN § Dnr 2015/0978

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden 2016-08-24
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ”Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att 
skydda människors hälsa och miljön”.

Skäl för beslut
Varje kommun har utifrån sina specifika förutsättningar möjlighet att bedöma i vilka frågor och för 
vilka områden det är motiverat att utfärda föreskrifter. Miljö- och byggmyndigheten har tagit fram 
ett förslag på en övergripande revidering så att kommunens föreskrift hålls aktuell.  

Ärendebeskrivning
Höörs kommun beslutade i kommunfullmäktige den 26 mars 2008 att anta Lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun. Miljö- och byggmyndigheten har sett 
över dessa föreskrifter och föreslår en övergripande revidering.

Bakgrund
Miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(FMH), innehåller bemyndiganden för kommunerna att meddela lokala föreskrifter. Endast 
föreskrifter med stöd i dessa bemyndiganden får utfärdas. Miljöbalken ger kommunerna möjlighet 
att meddela föreskrifter som behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa. I 
föreskrifterna kan det t.ex. anges att verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa 
inte får bedrivas eller inrättas utan att kommunen har lämnat tillstånd eller att anmälan har gjorts 
till kommunen. 

Lagstiftaren har i 9 kap. 13 § miljöbalken särskilt angett att kommunala föreskrifter som meddelats 
till skydd för olägenheter för människors hälsa inte får medföra onödigt tvång för allmänheten eller 
”annan obefogad inskränkning” i den enskildes frihet. 

Vissa föreskrifter kan meddelas både med avseende på skyddet för människors hälsa och skyddet 
för miljön. Detta gäller föreskrifter om enskilda avloppsanläggningar och värmepumpar. 
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Föreskrifterna ska vara tydliga med vad som gäller och bör kungöras i god tid. 

Kommunicering av föreskriften
Tekniska nämnden, Kultur- och Fritidsnämnden, VA-GIS-nämnden, Socialnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden samt Räddningstjänsten har beretts möjlighet att lämna yttrande avseende 
revideringsförslaget. Yttrande har inkommit från Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden 
och VA-GIS-nämnden. Av dessa hade enbart VA-GIS-nämnden något att erinra och deras yttrande 
har tillmötesgått gällande de förändringar de föreslått. Dock anser myndigheten inte att det är 
nödvändigt att vid varje paragraf i föreskriften hänvisa till gällande paragraf i miljöbalken.  

Miljö- och byggmyndigheten

Handläggare
Lisa Törnqvist
0413-281 75
lisa.tornqvist@hoor.se

Bilagor:
1. Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön

2. Yttrande från VA-GIS-nämnden

3. Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden

4. Yttrande från Socialnämnden

5. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun, antagen 26 
mars 2008











 
 
 
LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH 
MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN 
 
Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, § 23. 
Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2008-03-26. 
 
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) och 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap. 20-21 §§ 
miljöbalken meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön.  
 
Inledande bestämmelser 
1 § 
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön. 
 
 
Avloppsanordning och annan toalett än WC  
2 § 
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd av 
Miljö- och byggnadsnämnden för att  
 

1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas och  
2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 
 

Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden för att  
3. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis 

avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, utanför det område som har 
märkts ut på kartbilaga A. 

 
Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan 
till Miljö- och byggnadsnämnden för att  
 

4. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-3, 
5. ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av 

avloppsvattnets mängd eller sammansättning.  
 
Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver 
tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en 
allmän avloppsanläggning.  
 
 
3 § 
Annan toalett än vattentoalett och sedvanlig torrklosett med latrinhämtning genom 
kommunens försorg, får inte inrättas utan tillstånd av Miljö- och byggmyndigheten. 
 



 
Djurhållning 
4 § 
Det krävs tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden får att hålla  

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,  
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,  
3. orm,  

 
inom område med detaljplan. 
 
Tomgångskörning  
5 § 
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en  
minut.  
 
Detta gäller inte:  

1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,  
2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga 

brukande - driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning.  
 
 
Spridning av gödsel  
6 § 
Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område 
med detaljplan skall anmäla detta till Miljö- och byggnadsnämnden innan spridning sker. 
Anmälan fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst eller fjäderfä 
om den sker i ringa omfattning, t. ex på villatomt, och om nedmyllning sker i omedelbar 
anslutning till spridningen. Anmälan fordras inte heller om spridningen av orenligheten 
regleras i tillstånd enligt miljöbalken.  
 
 
7 § 
Enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till Miljö- 
och byggnadsnämnden av den som avser att ordna en gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning inom område med detaljplan. 
 
Enligt dessa föreskrifter krävs sådan anmälan även inom den samlade bebyggelse som har  
märkts ut på kartbilaga B och C. 
 
Skydd av vattentäkt 
8 § 
Upplag eller anläggning får inte anordnas och mark får inte användas så att enskilda 
grundvattentäkter förorenas. 
 
Anm. Produkter som enligt första stycket kan förorena grundvatten innefattas bl a oljeprodukter, tjäror, 
tjärprodukter, syror, organiska lösningsmedel, vägsalt och dylikt samt avfallsämnen. Användningen av mark som 
avses i första stycket innefattar bl a spridning av gödsel och bekämpningsmedel. 
 
 
Värmepump 
9 § 



Det krävs tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden för att inrätta en 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.  
 
Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver tillstånd 
enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Vad som sägs i paragrafen gäller heller inte för de inrättningar eller åtgärder som 
generalläkaren utövar tillsyn över. 
 
10 § 
Det krävs anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden för att inrätta och använda en 
luftvärmepump för en- eller tvåfamiljsfastigheter inom kommunen. 
 
 
 
Eldning  
11 § 
Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en vedpanna 
som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 
juni - 15 augusti inom de områden som har märkts ut på kartbilaga B och C.  
 
 
12 § 
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska 
vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller 
tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.  
Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos 
ägaren av anläggningen under minst 5 år.  
 
 
13 § 
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden 
under tiden 1 april - 30 september, För Valborgsmässoeld och liknande krävs dispens av 
Miljö- och byggnadsnämnden.  
Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte 
kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa 
uppstår.  
 
Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens 
renhållningsordning.  
 
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.  
 
 
Spridning av bekämpningsmedel 
14 § 
Dispens för spridning av kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, som är avsedda för att 
bekämpa lövsly, över skogsmark eller för behandling av enskilda trädstammar enligt 14 kap. 
20 § första stycket miljöbalken får inte medges i de områden inom kommunen som har märkts 
ut på kartbilaga D.  
 



 
Ansökan och anmälan  
15 § 
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller 
anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 
39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för 
ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de 
anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.  
 
 
Straffbestämmelser  
16 § 
I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.  
 
 
Dispens  
17 § 
Miljö- och byggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt § 1-14 i dessa 
föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt 
inte föreligger.  
 
 
Avgifter  
18 § 
Miljö- och byggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller 
dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt 
den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.  
 
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 april 2008.  
 
Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan. 



Kartbilaga A  
 
Avloppsanordning och annan toalett än WC 
 
 
 

 
 

 
Markeringen visar område som avses 2 § 3. 



Kartbilaga B 
 
Samlad bebyggelse i Höörs kommun 
 

 
 

 
Samlad bebyggelse 



 
Kartbilaga C 
 
Detaljplanelagd bebyggelse i Höörs kommun 
 

 
 

 
Detaljplanelagd bebyggelse 



Kartbilaga D  
 
Områden där kemisk lövslybekämpning inom skogsbruk inte får medges. 
 

 































  Förslag till beslut i  
  Miljö- och byggnadsnämnden 
  Datum  
  2017-03-03  
  Handläggare  
  John Lepic 0413-28182 
 

 

 

 

MBN §       Dnr 2017/0190 

 

Detaljplan för Sätofta 18:54  Ny förskola  
 
Rubricerad detaljplan har inkommit till Miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. 

 
Förslag till yttrande i Miljö- och byggnadsnämnden  
Bestämmelsen a4 på plankartan om att marklov krävs för trädfällning bör kompletteras med 
uppgiften om att det krävs för träd med stamdiameter 0,50 meter eller mer 1,0 meter över 
mark. 

I övrigt ingen erinran. 

 

Miljö- och byggmyndigheten 

John Lepic 

Miljö- och byggmyndigheten 
Södergatan 28 

Box 53 | 243 21 Höör 
0413-280 00 | Fax 0413-281 75 

miljo-byggnadsnamnd@hoor.se | hoor.se 
 

 



UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD 16/2 --9/3 2017
KOMMUNSTYRELSEN INFORMERAR OM

Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. ”ny förskola vid Sätoftaskolan” 

Vad innebär detta för mig/oss?

Ett förslag till detaljplan för ny förskola vid Sätofta- 
skolan mm i Höör har tagits fram och skickas nu ut för 
samråd. Samrådets syfte är att förbättra kunskapsun-
derlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut, 
myndighet, organisation eller annan intressent har ni 
möjlighet att ta del av samrådshandlingarna och läm-
na synpunkter på förslaget.

    Planens syfte    4 kap. 30 och 32 § PBL 

Syftet är att möjliggöra byggnation av förskola med 
8 avdelningar för pedagogisk verksamhet där ute-
miljön som har stor betydelse för barns lek, lärande 
och utveckling tillgodoses genom att tillräckligt stor 
friyta kan avgränsas fysiskt. Andra funktioner som 
ska tillgodoses är bland annat en gemensam matsal 
och ett tillagningskök för hela Sätoftaskolan.

Planen innefattar infrastruktur med ny tillfartsväg 
från Nybyvägen samt en för skolområdet samman-
länkande gång- och cykelväg mm. Detaljplaneom-
rådet för Sätoftaskolan utvidgas och till viss del 
ändras gällande detaljplaner. 

Vad är en detaljplan?

Vad innebär förslaget?

Illustration föreslagen byggnad i 3D

SAMRÅDSMÖTE
Måndagen den 27 feb. kl. 18–20, Sätoftaskolan. Välkomna!

Förslaget innebär att en ny förskola kan byggas i 
Sätofta med plats till 160 barn. Förskolan kopp-
las till den befi ntliga skolan och funktioner som 
matsal med tillagningskök kan samutnyttjas. I norr 
angränsar detaljplanen till det befi ntliga skolom-
rådet. I öster, söder och väster angränsar området 
till naturmark, villatomter samt till ett vårdhem, 
Ringsjöhemmet. 

I väster föreslås ett område för dagvattendamm 
mellan föreslagen förskolebyggnad och angränsande 
fastigheter. Ny gång- och cykelväg genom skolområ-
det och till idrottsplatsen föreslås och en ny tillfart 
från Nybyvägen med en gatuslinga med parkering 
för lämning och hämtning av förskolebarn.

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken 
får bebyggas och vad den ska användas till. Detaljpla-
nen är en juridiskt bindande handling som styrs av 
Plan- och bygglagen (PBL). Allmänna intressen vägs 
mot enskilda för att nå en god helhetslösning och 
detaljplanen ligger sedan som grund för beslut om 
bygglov. Planen tas fram med utökat planförfarande 
i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 7 §. 
Detaljplanen har inletts med planprogram och dialog-
möte därefter följer detta samråd med samrådsmöte.



Vad händer nu?

Hur kan jag få mer information om planförslaget?

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande 
vilket innebär fyra skeden, planprogram, samråd, 
granskning och antagande. Det fi nns möjlighet att 
lämna synpunkter vid två tillfällen, vid detta samråd 
och under granskningen. 

• Besök Höörs kommuns hemsida: www.hoor.se

• Besök Kommunhuset där förslaget fi nns upphängt 
i foajén.

Planprogrammet och samrådsredogörelse från pro-
gramsamrådet  ingår i utställningen liksom utredningar 
som tagits fram i samband med detaljplanen.
Om du inte har möjlighet till Internet eller att besöka 

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planprogram

Uppdrag

Har du synpunkter?

Samrådshandlingarna ställs ut på www.hoor.se samt 
i kommunhusets foajé under tiden
16 feb. - 9 mars. 2017. 

Synpunkter på detaljplanen ska lämnas skriftligt och 
skall vara
Höörs kommun, Kommunstyrelsen, Box 53, 243 21, 
eller scannade i mail till: kommun@hoor.se, tillhanda 
senast 2017-03-09. 

Ange namn och adress och skriv under samt 
märk yttrandet med namn  och Dnr :
”Ny förskola vid Sätoftaskolan” KSF 2015/393 

kommunhuset och önskar få handlingarna utskickade 
med post eller har andra frågor

• Kontakta planarkitekt:
 Anneli Andersson  
 e-post: anneli.andersson@hoor.se
 tel: 0413-28 209 

Utdrag ur den formella plankartan. Till plankartan hör planbestämmelser. Till detaljplanen hör även en planbe-
skrivning som förklarar planens innebörd och konsekvenser. 



PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. fastigheter
”ny förskola  vid Sätoftaskolan”,  i Höör          
Höörs kommun, Skåne län,  upprättad 2017-02-13                                  

Rolf Carlsson                                     Anneli Andersson
Samhällsbyggnadschef              Planarkitekt

PLANHANDLINGAR
Planbeskrivning (denna handling)
Plankarta med planbestämmelser 
Illustrationskarta
Grundkarta
Fastighetsförteckning
Planprogram
Samrådsredogörelse över planprogrammet

Figur 1. Planområdet markerat på ortofoto från 2014.

Tillhörande utredningar:
• Rapport Översiktlig MUR med bilagor 

20161222
• Rapport_Översiktligt ProjPM Geoteknik 

20161021
• Rapport Naturvärdesbedömning 20160425
• Trafikutredning Tyréns 20160607

SAMRÅDSHANDLING
Utökat planförfarande

Dnr: KSF 2015/393
Proj. nr: 6009

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR
Plan- och GISenheten
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Granskning

Antagande

Laga kraft

Planprogram

Uppdrag
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Tidplan
Planprocessen sker med utökat planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 7 §.  
och beräknas fortgå enligt följande:

Samråd planprogrammet  sommaren 2016
Samråd detaljplanen   vintern  2017
Granskning    våren 2017
Antagande (KF)    sommaren 2017
Laga kraft    sommaren- hösten 2017

Läshänvisning
En detaljplan är ett juridiskt gällande dokument för hur och var bebyggelse, utemiljö, vägar mm får 
ske. Det är plankartan med planbestämmelser som är det juridiska dokumentet, men för att få all 
information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas tillsammans med denna beskrivning som 
hör till ärendet. Utredningar har också tagits fram tillhörande detaljplanen. Vilka de är anges på 
framsidan. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets samt redovisa planens 
syfte, konsekvenser, genomförande och förutsättningar. 

Innehåll .............................................................2
Tidplan ..............................................................2
Inledning...........................................................3
Miljöbedömning...............................................6
Förslag ............................................................11 
Motiv till planbestämmelser ........................19
Konsekvenser ................................................19
Förutsättningar .............................................22
Bakgrund........................................................23
Genomförande ...............................................29
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Inledning

Detaljplanens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av förskola med 8 avdelningar för pedagogisk verksam-
het där utemiljön, som har stor betydelse för barns lek, lärande och utveckling, tillgodoses genom att 
tillräckligt stor friyta kan avgränsas fysiskt. Andra funktioner som ska tillgodoses är bland annat en 
gemensam matsal och ett tillagningskök för hela Sätoftaskolan.

Centrala Höör

Planområdet
Sätoftaskolan

Figur 2. Planområdet /Sätoftaskolans läge i förhållande till Höörs centrum och järnvägsstationen.
Det finns busshållplats (Ringbuss 445) intill Sätoftaskolan vid Nybyvägen och det finns även ett väl utbyggt 
gång- cykelnät mot målpunkten.
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Planen innefattar infrastruktur med en ny tillfartsväg och gång- och cykelväg till skolområdets västra 
del från Nybyvägen. Gång- och cykelväg utmed tillfartsvägen leder vidare genom skolområdet och 
sammanlänkar området med gång- och cykelvägen utmed Nybyvägen vid östra infarten. Detaljplane-
lagd mark för Sätoftaskolan utvidgas och till viss del ändras gällande detaljplaner. 

I väster omfattar detaljplanen ett område som inte tidigare varit detaljplanelagt med en äldre ned-
lagd gård med en stenlänga samt obebyggd mark i området från Nybyvägen norrut mot högstadie-
skolan (se figur 5 samt foton, figur 3 och 4).

Mål

Enligt kommunstyrelsens beslut ska detaljplanen möjliggöra följande funktioner inom Sätofta skol-
område. 

• en förskola i 8 avdelningar

• fler klassrum för skolverksamhet 

• lokaler för särskola

• kök dimensionerat för att leverera mat till alla verksamheter inom Sätoftaområdet 

• matsal anpassad med hänsyn till arbetsmiljö och trivsel

• musiksal i ordinarie lokaler

• anpassning av idrottshall samt omklädningsrum och förråd 

• arbetsrum för personal 

• samt ett skolbibliotek eventuell integrerat med folkbibliotek

I kommunens fyra mål för mandatperioden 2014-2018 som gäller för all verksamhet, svarar ut-
byggnaden tydligast mot uppfyllande av målet God livsmiljö och boende för alla samt Innovativa och 
ansvarsfulla men också målet Långsiktig hållbar ekonomi genom att kommunen skapar en skola där 
samutnyttjande kan ske av lokaler och där marken med den omgivande naturen är grund för lärande.

Föreslagen placering av förskolan ger möjlighet att erbjuda många barn en naturnära vardag. Planen 
bidrar även till att förstärka integrationen då utbyggnaden ger möjlighet för fler att rymmas på 
förskolan/skolan i Sätofta. Planen bidrar även till förtätning och bättre hållbart, socialt och ekonomiskt 
utnyttjande då marken idag utgör dåligt utnyttjad mark i tätortsmiljö. Enligt översiktsplanen finns det 
utrymme för fler bostäder i Sätofta och dess närområde vilket ger underlag för förskolan och skolan. 

Figur 3 och 4. Den nya förskolan placeras i området mellan högstadieskolan och Nybyvägen.

Nybyvägen
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Plandata
Planområdets läge i förhållande till Höörs tätort och Ringsjön, se figur 2. Omfattningen av planområdet 
visas i figur 5.

Läge
Planområdet är beläget intill Sätoftaskolans befintliga skolområde inom det så kallade Ringsjöbandet, 
som bebyggelsen utmed  Västra och Östra Ringsjöns norra strand benämns i kommunens planer. Från 
den planerade förskolans läge är det ca 500 meter gångväg söderut till stranden vid Östra Ringsjön 
och skogen ligger direkt norr om skolfastigheten. Fågelvägen är det ca 3500 meter till Höörs centrum 
och med cykel eller med ringbuss 445 tar det ca 15 minuter mellan målen.

Areal                                                                                                                                                                                             
Planområdet omfattar cirka 3,3  ha varav ca 1/3 av marken planläggs som kvartersmark för Sätofta-
skolan och 2/3 planläggs som allmän platsmark. 

Avgränsning                                                                                                                                                                     
Planområdets avgränsning, se figur 5, innebär att den nya förskolan delvis placeras inom befintligt 
skolområde enligt gällande detaljplaner, men skolområdet behöver utvidgas för att ge plats för en 
tillräckligt stor tomt för en förskola med 8 avdelningar och övriga funktioner samt trafiklösningar. En ny 
tillfart till förskolan planeras strax väster om stenlängan, den östra av de två längorna intill Nybyvägen, 
se figur 5 och 6. En stenlänga intill Nybyvägen ingår i planområdet. 

Ägoförhållanden
Sätofta 18:53 och18:10 samt Bosjökloster 1:270 ägs av Höörs kommun och skolområdet, Sätofta 
18:54 ägs av Höörs Fastighets AB (HFAB), se fastighetskartan nedan, figur 5. 

Vårdhem

skolområde

Figur 5. Utdrag ur fastighetskartan med planområdet markerat.

Stenlänga

Högstadieskola

Idrottsplats skolområde

dagvattendamm




