
KALLELSE 

Datum Sida 

2017-04-11 1 (48) 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Plats och tid Medjerigatan 4 
Tisdagen den 18 april 2017 kl 13:00 

Kallade ledamöter Kenneth Kallin (MP), Ordförande 
Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordförande 
Lena Larsson (S), 2:e vice ordförande 
Johan Magnusson (MP) 
Göran Dahlgren (S) 
Daniel Ell (M) 
Lars Nihlén (C) 
Rolf Streijffert (SD) 
Stefan Liljenberg (SD) 

För kännedom Per-Olov Henriksson (S) 
Olof Asserfors (S) 
Johan Persson (V) 
Morgan Karlsson (M) 
Hanna Dalhusen (M) 
Erik Mårtensson (KD) 
Peter Rönngren (SD) 
Ismo Pääkkönen (SD) 

Övriga kallade Rolf Englesson, Miljö- och byggmyndighetschef 
Agneta Johansson, Nämndsekreterare 
Annika Lörinc, Miljöinspektör 
Madeleine Persson, Miljöinspektör 
Martin Hyldentong, Byggnadsinspektör 
Maida Becirovic, Ekonom 
Håkan Andersson, Konsult 

Föredragningslista 

Ärende/Föredragande Tid Dnr 
1 Upprop 

Agneta Johansson, Ordförande Kenneth Kallin 
Kl. 13:00 

2 Val av justerare och bestämmande av dag och tid för 
protokollets justering 
Ordförande Kenneth Kallin 

3 Fastställande av föredragningslistan 
Ordförande Kenneth Kallin  
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 Ärende/Föredragande Tid Dnr 
4 Redovisning av beslut som fattats med stöd av 

delegeringsordningen 
Rolf Englesson 

Ca kl. 
13:10 

MBN 2017/7 

 
5 

 
Anmälningar 
Rolf Englesson 

 
 

 
MBN 2017/43 

 
6 

 
Uppföljning av verksamhet och ekonomi 
Rolf Englesson, Maida Becirovic, konsult Håkan Andersson 

 
Ca kl. 
13:30 

 
MBN 2017/6 

 
7 

 
Miljöinformation 
Annika Lörinc, Madeleine Persson 

 
Ca kl. 
13:45 

 
MBN 2017/8 

 
8 

 
Information om detaljplaner i Höörs kommun 
John Lepic 

 
Ca kl. 
14:00 

 
MBN 2017/25 

 
9 

 
Kurser och konferenser 2017 
Rolf Englesson 

 
Ca kl. 
14:15 

 
MBN 2017/22 

 
10 

 
Arvodering för utbildning av politiker inför lansering av 
Meetings Plus 
Agneta Johansson 

 
 

 
MBN 2017/44 

 
11 

 
Kompletterad budgetskrivelse 2018 och VEP 2019-2021. 
Rolf Englesson, Maida Becirovic 

 
Ca kl. 
14:45. 

 
MBN 2017/10 

 
12 

 
Förslag till investerings- samt exploateringsbudget 2018 
Rolf Englesson 

 
 

 
MBN 2016/97 

 
13 

 
Kompletterad intern kontrollplan 2017 
Rolf Englesson 

 
 

 
MBN 2016/85 

 
14 

 
Yttrande till revisorerna gällande granskning av intern 
kontroll i Höörs kommun 2016 
Rolf Englesson 

 
 

 
MBN 2017/42 

 
15 

 
Yttrande till revisorerna gällande bostads- och 
lokalbyggande i Höörs kommun 
Rolf Englesson 

 
 

 
MBN 2017/41 

 
16 

 
Yttrande i granskning över detaljplan för Eskil 1-10, 
upphävande av tomtindelning 
John Lepic 

 
Ca kl. 
15:30 

 
MBN 2017/31 
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 Ärende/Föredragande Tid Dnr 
17 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Böstofta 

19:6 
John Lepic 

 MBN 2017/45 

 
18 

 
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från hotell & 
konferens lokaler till lägenheter Fr.o.m. 2017-04-01  t.o.m. 
2022-04-01, XX 
Martin Hyldentong 

 
Ca kl. 
16:00 

 
MBN 2017/38 

 
19 

 
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från bostad 
till kontor t.o.m. 2022-06-30, Bosjökloster 1:250 
John Lepic 

 
Ca kl. 
16:15 

 
MBN 2017/46 

 
20 

 
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Sätofta 6:89 
John Lepic 

 
 

 
MBN 2017/47 
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1 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt förteckning av nämndens ledamöter och ersättare konstateras att alla 
ledamöter är närvarande. 

 
 

När en förtroendevald uppsagt sig ett förtroendeuppdrag ska fyllnadsval ske. 
Kommunfullmäktige kan förrätta val utan att ärendet bereds och förslag kan lämnas direkt 
på sammanträdet till kommunfullmäktige. 

För närvarande finns behov av fyllnadsval för följande förtroendeuppdrag: 

Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Johan Magnusson (MP). KSF 2015/12 

_____ 
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2 Val av justerare och bestämmande av dag 
och tid för protokollets justering 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

  

1. Daniel Ell (M) utses att justera dagens protokoll. 

  

2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kommunkansliet, tisdagen den 25 april kl. 
08:30. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll utses. Om någon är jävig i något ärende ska ledamot 
eller ersättare anmäla detta innan val av justerare görs. 

_____ 
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3 Fastställande av föredragningslistan 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

 
 

Föredragningslistan godkänns. 

  

Ärendebeskrivning (se nästa punkt 4, nedanstående text har 
blivit fel i kallelsen) 
Dnr 2017/0003 i Miljö- och byggreda (MBR). 

  

Miljö- och byggnadsnämnden har delegerat beslutanderätt till ordförande och miljö- och 
byggmyndighetschefen med vidaredelegering, enligt delegeringsordning miljöfunktionen 
och delegeringsordning byggfunktionen som nämnden har antagit. Rätt att besluta i en 
viss ärendegrupp innefattar också rätt att: 

  

- Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut. 
(Nämndens egna beslut måste överklagas av nämnden) 

- Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
delegeringsbeslut. 

  

Dessa delegeringsbeslut skall redovisas till nämnden nästkommande 
nämndsammanträde. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller 
fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 
Nämnden kan fatta ett nytt beslut, men det får inte vara ett negativt beslut för den 
enskilde. Delegeringsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. Sådana beslut ska av delegaten hänskjutas till nämnden för 
avgörande. 

  

Följande delegationsbeslut föreligger: 

1. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL. Dnr 2017/0003 MBR. 

2. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL. Dnr 2016/BL127 
MBR. 
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_____ 
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Dnr MBN 2017/7 

4 Redovisning av beslut som fattats med 
stöd av delegeringsordningen 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut 
under perioden den 1 - 31 mars 2016. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2017/0003 i Miljö- och byggreda (MBR). 

  

Miljö- och byggnadsnämnden har delegerat beslutanderätt till ordförande och miljö- och 
byggmyndighetschefen med vidaredelegering, enligt delegeringsordning miljöfunktionen 
och delegeringsordning byggfunktionen som nämnden har antagit. Rätt att besluta i en 
viss ärendegrupp innefattar också rätt att: 

  

- Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut. 
(Nämndens egna beslut måste överklagas av nämnden) 

- Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
delegeringsbeslut. 

  

Dessa delegeringsbeslut skall redovisas till nämnden nästkommande 
nämndsammanträde. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller 
fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 
Nämnden kan fatta ett nytt beslut, men det får inte vara ett negativt beslut för den 
enskilde. Delegeringsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. Sådana beslut ska av delegaten hänskjutas till nämnden för 
avgörande. 

  

Följande delegationsbeslut föreligger: 

1. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL Dnr 2017/0003 MBR. 

 

2. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL Dnr 2016/BL191 
MBR. 

3. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL  
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Dnr 2015/0951 MBR. 

  

_____ 
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Dnr MBN 2017/43 

5 Anmälningar 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger anmälningar till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2017/0315 i Miljö- och Byggreda (MBR). 

  

  

1.  Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL. 

 Dnr 2016/BL191 MBR. 

 
 

 

2. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL. 

Dnr 2016/0307 MBR. 

  

 

 

3.  Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL. 

 Dnr 2016/0307 MBR. 

  

 

4. Kommunfullmäktige 2017-02-25 § 27, Allmänna lokala ordningsstadgan. Dnr 
2017/0217 MBR. KSF 2016/164. 

  

 

5. Malmö Stad och Skånes Luftvårdsförbund: Ny rapport från Skånes luftvårdsförbund ” 
Luftkvalitet med fokus på kvävedioxid och partiklar PM10 i Skånes kommuner 2014”, 
2017-03-20. Dnr 2017/0300 MBR. 

 

 

6. Kommunfullmäktige 2017-02-28 § 28, Anmälningar. KSF 2017/39. 
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7. Kommunfullmäktige 2017-02-28 § 29, Fyllnadsval. KSF 2017/40. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____ 
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Dnr MBN 2017/6 

6 Uppföljning av verksamhet och ekonomi 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen och lägger den lämnade 
informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2017/0002 i Miljö- och byggreda. 

 
 

Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet och ekonomiska situation. 

  

Information ges om: 
 

  

1. Månadsuppföljning februari 2017. 

2. Måluppfyllelse februari, april 2017. 

3. Sammanställning över antal beviljade bostadsanpassningsbidrag och belopp för 2016. 
(Inte klar i samband med fastställande av kallelse, presenteras muntligt på 
sammanträdet) 

4. Skriftlig och muntlig redovisning av de bostadsanpassningsärenden med belopp och 
åtgärder som tjänsteman fattat beslut i med delegation från nämnden. I ärenden med 
belopp över 300 tkr önskar nämnden mer fördjupad information. (Inte klar i samband med 
fastställande av kallelse, presenteras muntligt på sammanträdet) 

_____ 
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Dnr MBN 2017/8 

7 Miljöinformation 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2017/0004 i Miljö-och Byggreda. 

Reglementet för miljö- och byggnadsnämnden anger att nämnden ska svara för tillsyn 
som ankommer på kommunen vad gäller vattenverksamhet, täkter, skötsel av 
jordbruksmark, vilthägn (12 kap 11 §) stängsel (26 kap 11 § miljöbalken) samt områden 
som omfattas av krav på anmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken. 

  

Miljöinspektörerna informerar om två ärenden. 

_____ 
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Dnr MBN 2017/25 

8 Information om detaljplaner i Höörs 
kommun 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2017/BL060 i Miljö- och Byggreda. 

  

Bygglovsarkitekt John Lepic ger en lägesrapport över den fysiska planeringen i Höörs 
kommun. 

Beslutsunderlag 
1. Information om detaljplaner DP1267. 
_____ 
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Dnr MBN 2017/22 

9 Kurser och konferenser 2017 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

  

1. Ordförande Kenneth Kallin (MP) och 1:e vice ordförande Lars-Håkan Persson 
(M) deltar i utbildning ”FSBS utbildningsdagar” 20-22 september i Linköping. 

2. Kallelsen blir färdig en dag senare onsdagen den 11 oktober 2017, på grund av 
deltagande i utbildning för nämndsekreteraren. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2017/0119 i Miljö- och Byggreda. 

  

Nämndsekreterare Agneta Johansson önskar delta i utbildning ”Nya Kommunallagen” 
den 5 oktober, vilket innebär att kallelsen blir färdig en dag senare onsdagen den 11 
oktober 2017. Enligt reglementet ska kallelsen vara klar senast 6 dagar före 
sammanträdet. 

  

Förteckning över kurser för politiker: 

1. FSBS utbildningsdagar 20-22 september i Linköping. Kostnad för utbildning 5100 kr 
exkl. moms, resekostnad, övernattning samt arvode enligt arvodesreglemente 2017-2018 
KF 2017-02-28 § 26 tillkommer per person. 

  

  

  

Arvodesreglemente 2017-2018  

Regler för arvode och andra ersättningar för förtroendevalda  

KSF 2016/184 

  

[...] 

Ersättningsberättigade förrättningar  

 
 

      § 2.            
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Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som har 
medgivits närvarorätt har rätt till timarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för 

 
 

a)     sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och 
övriga nämnder, nämndutskottmöte, presidiemöte, styrelsemöte för kommunalt aktiebolag 
samt revisorernas sammanträden 

 
 

b)     sammanträde med av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnd utsedda 
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper samt fullgörande av 
granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag 

 
 

c)     protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts 

 
 

d)     sammankomst med kommunalt samrådsorgan efter beslut av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse eller nämnd 

 
 

e)     Konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs och kontaktpersonsuppdrag 
som rör kommunal angelägenhet och har beslutats av nämnd, kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige. I brådskande fall kan beslut fattas av 
arbetsutskott/presidium och i sista hand till ordföranden. Sådana beslut ska 
anmälas till nämnden. Deltagare ska återrapportera till nämnden genom 
minnesanteckningar. 

 
 

Förtroendevald med fast arvode har inte rätt till timersättning för justering. 

 
 

[...] 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

  

      § 4.            
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Förtroendevalda, utom kommunalråd, har rätt till ersättning för faktiskt förlorad 
arbetsförtjänst enligt reglerna i detta reglemente.  
  
 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för den faktiska arbetsinkomst som denne förlorar 
på grund av deltagande i förrättning enligt § 2. 

  

Med förlorad arbetsförtjänst avses kontant lön och andra anställningsförmåner. Ersättning 
för förlorade semesterförmåner och pensionsförmåner utgår i särskild ordning, se § 9. I 
underlaget för beräkning av förlorad arbetsförtjänst får kommunala arvoden inte räknas in. 
  
 

Med förlorad arbetsförtjänst likställs förlorad ersättning från erkänd arbetslöshetskassa. 
Med förlorad arbetsförtjänst likställs även försäkringskasseersättning under förutsättning 
att läkarintyg medger förtroendeuppdrag.[GD1]  

  

Kommunanställda förtroendevalda erhåller bibehållen lön istället för ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. 
  
 

Förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda med enskild firma eller 
handelsbolag/kommanditbolag ska beräknas på resultat i näringsverksamhet före årets 
avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt (R48 på NE-blanketten) från föregående 
års deklaration.[GD2]  
  
 

Förlorat studiestöd med anledning av uppdragen ersätts inte. 
  
 

Om den förtroendevalde gör sannolikt att denne har förlorat arbetsförtjänst men inte kan 
styrka beloppets storlek ska ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå med ett 
schablonberäknat belopp om 155 kr per timme för 2017 vilket även ska avse ersättning 
för förlorad semesterersättning m.m. [GD3]  
  
 

Beloppet räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen efter löneöversyn 
under föregående år för kommunanställd personal. 

 [GD1]Ny bestämmelse 

 [GD2]Nytt sätt att beräkna förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda med enskild firma. 

 [GD3]Ny bestämmelse, för det fall det är svårt att räkna ut den förlorade 
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arbetsförtjänstens storlek, exempelvis för nya egenföretagare eller person som arbetar på 
ackord. 

 
 

[...] 

Timarvode 

  

      § 6.            

Förtroendevald har rätt till timarvode vid deltagande i förrättning enligt § 2. 
  
 

Timarvode utgår per påbörjad halvtimme och uppgår till 155 kr per timme för 2017. 

  

Beloppet räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen efter löneöversyn 
under föregående år för kommunanställd personal.  
  
 

Vid möten inom Höörs kommun utgår timarvode endast för faktisk mötestid, inte för restid.  
  
 

Vid möten inom Skåne men utanför Höörs kommun äger förtroendevald rätt till timarvode 
från resans starttidpunkt till resans sluttidpunkt. 
  
 

Vid möten utanför Skåne ersätts restid enligt tjänstemännens restidsersättningsvillkor. 

  

[...] 

 
 

  

 
 

_____ 
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Dnr MBN 2017/44 

10 Arvodering för utbildning av politiker inför 
lansering av Meetings Plus 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att arvode utgår för ledamöter och ersättare vid 
utbildningstillfälle i Meetings Plus. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2017/0324 i Miljö- och byggreda. 

Dnr 2017/0324 i Miljö- och Byggreda.  

  

Meetings Plus är en applikation för publicering av mötes- och beslutsdokument till 
medborgare och ledamöter. Produkten förbättrar den demokratiska processen genom att 
öka tillgängligheten för ledamöter och ger medborgaren verktyg för att få bättre insyn 
kring ärenden och beslut som fattas i det offentliga Sverige. Meetings Plus är integrerad 
med W3D3, som är kommunens dokument- och ärendehanteringssystem. Meetings Plus 
kommer att ersätta Höör24 vad gäller digital kallelse, handlingar och protokoll för politiker 
som vi har idag. Mer information kommer kring utbildningsdag och tid. 

  

Arvodesreglemente 2017-2018  

Regler för arvode och andra ersättningar för förtroendevalda  

KSF 2016/184 

  

[...] 

Ersättningsberättigade förrättningar 

 
 

      § 2.            

 
 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som har 
medgivits närvarorätt har rätt till timarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för 

 
 

a)     sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och 
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övriga nämnder, nämndutskottmöte, presidiemöte, styrelsemöte för kommunalt aktiebolag 
samt revisorernas sammanträden 

 
 

b)     sammanträde med av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnd utsedda 
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper samt fullgörande av 
granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag 

 
 

c)     protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts 

 
 

d)     sammankomst med kommunalt samrådsorgan efter beslut av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse eller nämnd 

 
 

e)     Konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs och kontaktpersonsuppdrag 
som rör kommunal angelägenhet och har beslutats av nämnd, kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige. I brådskande fall kan beslut fattas av 
arbetsutskott/presidium och i sista hand till ordföranden. Sådana beslut ska 
anmälas till nämnden. Deltagare ska återrapportera till nämnden genom 
minnesanteckningar. 

 
 

Förtroendevald med fast arvode har inte rätt till timersättning för justering. 

 
 

[...] 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

  

      § 4.            

Förtroendevalda, utom kommunalråd, har rätt till ersättning för faktiskt förlorad 
arbetsförtjänst enligt reglerna i detta reglemente. 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för den faktiska arbetsinkomst som denne förlorar 
på grund av deltagande i förrättning enligt § 2. 

  

Med förlorad arbetsförtjänst avses kontant lön och andra anställningsförmåner. Ersättning 
för förlorade semesterförmåner och pensionsförmåner utgår i särskild ordning, se § 9. I 
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underlaget för beräkning av förlorad arbetsförtjänst får kommunala arvoden inte räknas in. 

Med förlorad arbetsförtjänst likställs förlorad ersättning från erkänd arbetslöshetskassa. 
Med förlorad arbetsförtjänst likställs även försäkringskasseersättning under förutsättning 
att läkarintyg medger förtroendeuppdrag.[GD1]  

  

Kommunanställda förtroendevalda erhåller bibehållen lön istället för ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. 

Förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda med enskild firma eller 
handelsbolag/kommanditbolag ska beräknas på resultat i näringsverksamhet före årets 
avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt (R48 på NE-blanketten) från föregående 
års deklaration.[GD2]  

Förlorat studiestöd med anledning av uppdragen ersätts inte. 

Om den förtroendevalde gör sannolikt att denne har förlorat arbetsförtjänst men inte kan 
styrka beloppets storlek ska ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå med ett 
schablonberäknat belopp om 155 kr per timme för 2017 vilket även ska avse ersättning 
för förlorad semesterersättning m.m. [GD3]  

Beloppet räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen efter löneöversyn 
under föregående år för kommunanställd personal. 

 [GD1]Ny bestämmelse 

 [GD2]Nytt sätt att beräkna förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda med enskild firma. 

 [GD3]Ny bestämmelse, för det fall det är svårt att räkna ut den förlorade 
arbetsförtjänstens storlek, exempelvis för nya egenföretagare eller person som arbetar på 
ackord. 

 
 

[...] 

Timarvode 

  

      § 6.            

Förtroendevald har rätt till timarvode vid deltagande i förrättning enligt § 2. 

Timarvode utgår per påbörjad halvtimme och uppgår till 155 kr per timme för 2017. 

  

Beloppet räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen efter löneöversyn 
under föregående år för kommunanställd personal. 

Vid möten inom Höörs kommun utgår timarvode endast för faktisk mötestid, inte för restid. 

Vid möten inom Skåne men utanför Höörs kommun äger förtroendevald rätt till timarvode 
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från resans starttidpunkt till resans sluttidpunkt. 

Vid möten utanför Skåne ersätts restid enligt tjänstemännens restidsersättningsvillkor. 

  

[...] 

 
 

  

_____ 
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Dnr MBN 2017/10 

11 Kompletterad budgetskrivelse 2018 och 
VEP 2019-2021. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna kompletterad budgetskrivelse 2018 
och VEP 2019-2021 och översänder den till kommunstyrelsens budgetberedning. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2017/0006 i Miljö- och Byggreda. 

  

Miljö- och byggnadsnämnden har fått i uppdrag att till kommunstyrelsens 
budgetberedning inkomma med budgetskrivelse för 2018 med VEP 2019-2021 senast 
den 28 mars 2017. Nämndernas budgetskrivelser ligger sedan till grund för ett förslag till 
driftsbudgetramar för budget 2018 som ska antas av kommunfullmäktige i november 
månad. 

 
 

Ett förslag på budgetskrivelse för miljö- och byggnadsnämnden 2018 och VEP 2019-
2021 har upprättats av miljö- och byggmyndighetschefen Rolf Englesson. Samverkan 
gällande budgetskrivelse ska äga rum med närvarande fackförbund. 

  

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 2017-03-14 § 30: 

1. Inledande avsnitt ”Belopp i tkr” återremitteras till miljö- och byggmyndigheten 
för komplettering med korrekta siffror till nästa nämnd den 18 april. Reviderad komplett 
budgetskrivelse med korrekta siffror skickas därefter till kommunstyrelsens 
budgetberedning. 

2. Avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning” i budgetskrivelse 2018 och VEP 2019-2021 
godkänns och översänds till kommunstyrelsens budgetberedning. 

3. Avsnitt ”Nämndens mål för 2018” godkänns i budgetskrivelse 2018 och VEP 2019-
2021 med de ändringarna, att under rubriken ”Så här följs målet upp” ska det läggas 
till på varje mål ”med redovisning till varje nämnd”, och översänds till kommunstyrelsens 
budgetberedning. 

4. Avsnitten ”Övriga verksamhetsförändringar” och ”Sammanställning av äskad budget” 
godkänns i budgetskrivelse 2018 och VEP 2019-2021 och översänds till 
kommunstyrelsens budgetberedning. 
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En kompletterad budgetskrivelse 2017-04-06 föreligger nu som underlag till nämndens 
förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Budgetskrivelse, budget 2018 OCH VEP 2019-2021, 2017-04-06. 
2. Miljö- och byggnadsnämnden 2017-03-14 § 30. 
3. Tjänsteskrivelse av miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson, 2017-03-07. 
4. Budgetskrivelse, budget 2018 OCH VEP 2019-2021, 2017-03-07. 
5. Ny reviderad Budgetskrivelse, budget 2018 OCH VEP 2019-2021, 2017-03-14. 
6. Delvis godkänd Budgetskrivelse punkt 2-4, budget 2018 OCH VEP 2019-2021. 
  
_____ 
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Dnr MBN 2016/97 

12 Förslag till investerings- samt 
exploateringsbudget 2018 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna detta slutgiltiga förslag till 
investeringsbudget 2018 och lämna det vidare till budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2016/1014 i Miljö- och Byggreda. 

  

Ett preliminärt förslag till investerings- samt exploateringsbudget är beslutat av miljö- och 
byggnadsnämnden 2016-11-15. Nämnden ska nu fatta beslut om ett slutgiltigt förslag 
enligt skrivelse daterad 2017-04-04. 

 
 

 
 

  

  

Beslutsunderlag 
1. Miljö-och byggnadsnämnden, investeringsbudget blankett 2, 2017-04-04. 
2. Miljö- och byggnadsnämnden 2016-11-15 § 163. 
3. Tjänsteskrivelse av miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson, Investeringsbudget 
2018, 2016-11-01. 
  
_____ 
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Dnr MBN 2016/85 

13 Kompletterad intern kontrollplan 2017 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den kompletterande planen för intern 
kontroll 2017 och överlämna den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges revisorer. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2016/0899 i Miljö- och Byggreda. 

 
Miljö- och byggmyndighetschefen skriver följande i sin tjänsteskrivelse 2017-04-04 
gällande kompletterande intern kontrollplan 2017: 

Myndigheten har haft besök av kommunfullmäktiges revisorer som riktat kritik mot 
myndighetens sätt att hantera den interna kontrollen. Revisorn har önskat sig fler punkter 
som kontrolleras och gärna flera som kan kontrolleras kvalitativt. Kritiken ligger i att vi inte 
i tillräckligt stor omfattning kontrollerar olika saker i verksamheten och att vi inte gör 
analyser av vad vi bör kontrollera. 

  

Myndigheten har tagit till dig av kritiken och har nu ett förslag till nytt kontrollprogram för 
resterande del av 2017. Punkterna är framtagna under ett APT (arbetsplatsträff) möte nu 
under våren. Ur de förslag som kommit fram har det vaskats fram tio kontrollpunkter som 
vi vill gå vidare med och ha med oss under året för att sedan kunna diskutera på 
myndigheten i slutet av 2017 eller början av 2018. Resultatet rapporteras skriftligt 
till nämnden. 

  

De punkter som tagits fram utgör således de viktigaste riskerna i verksamheten som vi vill 
kunna göra en djupare kvalitativ analys av i slutet av 2017, början av 2018. 

  

Samtliga punkter kommer att utvärderas kvalitativt av hela myndighetens personal. 

  

Undersökningen kommer att ske vid ett eller två tillfällen under året då hela myndigheten 
samlas för att diskutera och utvärdera punkterna i planen. Under varje punkt kommer 
minst fyra frågor att diskuteras och besvaras: 

-  Hur ser läget ut idag? 

-  Har läget förbättrats eller försämrats i förhållande till då detta dokument skrevs? 

- Varför har förändringarna skett? 

- Behövs vidare åtgärder och så fall vilka? 
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Utöver detta kommer den framtida kontrollplanens punkter att tas fram genom att risker 
och sannolikheter i verksamheten värderas och graderas. 

  

Resultatet redovisas för nämnden under våren 2018.  

  

Förtroendevalda kommer att deltaga i processen. 

  

Punkterna redovisas i bifogat dokument. 

  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse av miljö- och byggmyndighetschef Rolf Engelsson, 2017-04-04. 
2. Kompetterad intern kontrollplan 2017. 
3. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-10-18 § 150. 
4. Intern kontrollplan 2017. 
_____ 
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Dnr MBN 2017/42 

14 Yttrande till revisorerna gällande 
granskning av intern kontroll i Höörs 
kommun 2016 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom yttrande från miljö- och 
byggmyndighetschefen enligt skrivelse och översända det till kommunfullmäktiges 
revisorer. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2017/0323 i Miljö- och Byggreda. 

  

Miljö- och byggmyndighetschefen har upprättat ett förslag till yttrande till revisorerna 
gällande granskning av intern kontroll i Höörs kommun 2016 enligt skrivelse 2017-04-04:  

  

I bifogad rapport från Kommunfullmäktiges revisorer finns deras synpunkter hur Miljö- och 
byggmyndigheten sköter den interna kontrollen. 

  

I stora drag tycker nämnden att revisorerna gör en riktig bedömning och har därför till 
denna nämnd tagit fram ett förslag till ny kontrollplan som förhoppningsvis ligger i den 
riktning som revisorerna anser. 

  

Dock önskar nämnden påpeka några missuppfattningar. Rapporten påpekar att det 
knappast finns någon avrapportering av resultatet från den interna kontrollen till 
nämnden. Detta stämmer inte. Det sker en tämligen omfattande skriftlig avrapportering av 
resultatet från den interna kontrollen till varje nämnd. 

  

Så rapporeras måluppfyllelsen skriftligt till varje nämnd i form av en rapport som 
sektorchefen tar fram. Ekonomiskt resultat finns i de flesta fall med på denna. 
Delegationsbesluten tas upp och redovisningen godkänns av nämnden på alla 
sammanträden. Vidare konstaterar nämnden att en kontrollplan för 2017 antagits under 
hösten 2016 och är inrapporterad till kommunledningskansliet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse av miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson, Yttrande till 
revisorerna gällande granskning av den interna kontrollen i Höörs kommun 2016, 2017-
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04-04. 
2. Granskningsrapport Intern kontroll i Höörs kommun 2016 inklusive missiv från 
revisorerna, 2017-03-22. 
  
_____ 
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Dnr MBN 2017/41 

15 Yttrande till revisorerna gällande bostads- 
och lokalbyggande i Höörs kommun 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till revisorerna: 

  

Nämnden konstaterar att revisorn gjort ett bra arbete och genomlyst organisationen väl. I 
den mån Miljö- och byggmyndigheten kan göra något för att underlätta arbetet för att få 
ett effektiv, rättsäker och bra byggande i Höör som inte redan görs kommer myndigheten 
givetvis att göra detta. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2017/0325 i Miljö- och Byggreda. 

  

Kommunfullmäktiges revisorer har tagit fram rapporten ”Granskning av bostads- och 
lokalbyggande i Höörs kommun”. 

  

Ett förslag till yttrande har upprättats av miljö- och byggmyndighetschefen enligt skrivelse 
2017-04-04. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse av miljö- och byggmyndighetschefen Rolf Englesson, Yttrande till 
revisorerna gällande bostads och lokal byggande i Höörs kommun, 2017-04-04. 
2. Rapport - Granskning av bostads och lokalbyggande 2016 inklusive missiv från 
revisorerna, februari 2017. 
  
_____ 
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Dnr MBN 2017/31 

16 Yttrande i granskning över detaljplan för 
Eskil 1-10, upphävande av tomtindelning 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar ge följande yttrande: 

  

Nämnden har inget att erinra. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2017/0186 i Miljö- och Byggreda. 

  

Förslag till ändring av rubricerad detaljplan har inkommit till Miljö- och byggnadsnämnden 
för yttrande gällande granskning. 

  

Beslutsunderlag 
1. Granskningshandling, planbeskrivning ändring av detaljplan för Eskil 1-10, upphävande 
av tomindelning, 2017-03-15. 
2. Informationsblad Granskning, Ks informerar om ändring av detaljplan för Eskil 1-10. 
3. Miljö- och byggnadsnämnden 2017-03-14 § 37. 
  
  
_____ 
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Dnr MBN 2017/45 

17 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, Böstofta 19:6 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

  

1. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus beviljas. 

2. Ansökan om bygglov måste inlämnas inom två år från dagen för detta beslut, annars 
upphör detta beslut att gälla. 

3. Förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

4. Avgift enligt fastställd taxa 5 177:-. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2017/BL049 i Miljö- och Byggreda. 

 
 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus har inkommit. 
Sökande är X X. 

Avsikten är att bygga ett ett-och-halv-plans-hus om cirka 300 m2 samt ett dubbelgarage 
om ca 55 m2. 

32 sakägare är tillfrågade. 16 är positiva och övriga har inte svarat. 

Beslutsförlaget har inte kommunicerats med berörd part. 

Förslag till beslutsmotivering 
I trakten finns flera enskilt belägna hus och gårdar. Såväl byggnadernas utformning som 
läge bedöms vara väl valt och passa väl i landskapet. 

Placeringen är nära en samfälld väg och sökande förutsätts ingå i samfälligheten. 

Fornlämningar, strandskydd eller andra restriktioner för byggandet synes inte föreligga. 

Området ingår inte i kommunalt VA-nät. 

Enligt plan- och bygglagen 9 kapitel 31a § kan bygglov ges för åtgärden. 

  

Detta beslut kan överklagas med stöd av Förvaltningslagen (1986:223) 21-22 §§ 

  

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Skåne län. För att länsstyrelsen ska ta 
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upp ert överklagande måste er skrivelse ha inkommit till Höörs kommun/Miljö- och 
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Besvärsskrivelsen 
ska riktas till länsstyrelsen men lämnas in till Höörs kommun, Miljö- och 
Byggmyndigheten, Box 53, 243 21 Höör. Tala om vilket beslut ni överklagar genom att till 
exempel ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer/fastighetsbeteckning. 
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Om miljö- 
och byggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt till exempel på grund av 
nya omständigheter eller av någon annan anledning har nämnden skyldighet att i vissa 
fall ompröva sitt beslut. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, 
postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen 
- fullmakt måste bifogas. Om något är oklart kan ni vända er till miljö- och 
byggmyndigheten för upplysningar, telefonnummer till växeln: 0413-28 000, e-post: miljo-
byggnadsnamnd@hoor.se. 

Beslutsunderlag 
Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL. 
_____ 
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Dnr MBN 2017/38 

18 Tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning från hotell & konferens 
lokaler till lägenheter Fr.o.m. 2017-04-01  
t.o.m. 2022-04-01, XX 

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift 
enligt PuL. 
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Ärendebeskrivning 
Dnr 2017/BL040 i Miljö- och Byggreda. 
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_____ 
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Dnr MBN 2017/46 

19 Tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning från bostad till kontor t.o.m. 
2022-06-30, Bosjökloster 1:250 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

  

1. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från bostad till kontor 
beviljas till och med 2022-06-30. 

  

2. Startbesked beviljas för den sökta åtgärden. 

  

3. Som villkor för beviljandet gäller att: 

- All parkering för anställda och besökare ska ske på den egna fastigheten. 

- Uppförande av större skyltar och reklam medges inte. 

- Lagerhållning och minutförsäljning får inte ske på fastigheten. 

  

4. Innan slutbesked kan fås ska intyg uppvisas om att verksamheten har rätt andel i 
Orups Nya vägsamfällighet. 

  

5. Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från dagen för detta beslut. 

  

6. Åtgärder som påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft, sker på egen risk. 

  

7. Miljö- och byggnadsnämndens beslut befriar er inte från skyldigheter enligt annan 
lagstiftning. 

  

8. Avgift enligt fastställd taxa. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2017/BL007 i Miljö- och Byggreda. 
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Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning  till och med år 2022 har 
inkommit. Sökande är FCN Invest AB. 

16 sakägare har hörts. 6 medger den ändrade användningen medan 5 har invändningar. 
Därutöver har övriga i området fått kännedom om åtgärden varför ytterligare 2 närboende 
meddelat invändningar. Även vägföreningen i området har fått kännedom om den ansökta 
åtgärden och yttrat sig. 

Beslutsförlaget har kommunicerats med den sökande. 

  

Beskrivning av ansökt verksamhet 

FCN Invest AB bedriver en kosmetikagentur. Avsikten är att förlägga verksamhetens 
kontorsverksamhet här med 6-7 arbetsplatser måndag till fredag mellan 8:00 och 17:00.. 
Lagerhållning bedrivs inne i Höör där det även finns ytterligare kontor. Företagets post 
går inte hit. Vissa besök kan förekomma men mer sällan. Någon särskild skyltning eller 
annonsering är inte aktuell eller nödvändig. Parkering är tänkt på den egna tomten som 
idag har en tämligen stor grusyta samt ett dubbelgarage. 

Anledningen till att ett tillfälligt bygglov söks är att fem år är ett tillräckligt långt 
tidsperspektiv i den aktuella branschen. 

 
 

Inkomna synpunkter 

1. Detta är ett bostadsområde! Olämpligt med kontorverksamhet i villabebyggelse. Den 
ändrade användning får inte bidra till att området ändrar karaktär. 

2. Verksamheten innebär mycket mer trafik på Lars Ols väg. 

3. Det finns risk för inbrott på grund av många datorer. 

4. Fastigheten får inte ändra karaktär så att det framgår att verksamhet bedrivs, till 
exempel att. Reklamskyltar sätts upp. 

5. Fastigheten får inte användas som lagerlokal då det skulle medföra tung trafik. 

6. Kundbesök bör begränsas till ett minimum på grund av vägslitage med mera. 

7. De verksamma ska parkera på egen fastighet. 

8. Oro för att fler bostäder kan säljas till kontor i området. 

  

Bemötande av synpunkter 

1. Den ansökta ändrade användningen bedöms inte förändra områdets karaktär då det 
enda yttre tecknen kommer att vara uppskattningsvis 25 ytterligare fordonsrörelser per 
vardagsdygn på Lars Ols väg under tider då de flesta i området sannolikt är på arbete. 
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2. Med tanke på att vägen betjänar drygt tjugo bostäder där många har mer än en bil så 
innebär verksamheten ett visst trafiktillskott som behöver regleras i vägföreningen. 
Sammantaget bedöms dock inte trafikbelastningen bli så stor att det skulle kunna utgöra 
en olägenhet. 

3. Då de flesta i området förmodligen är på arbete då verksamheten bedrivs kan 
verksamheten vara ett extra öga i området under dagtid. Egentligen gäller det omvända 
under kvällstid och helger. 

4. Regleras i detta bygglov. 

5. Regleras i bygglovet. 

6. Ska regleras i vägsamfälligheten. 

7. Regleras i bygglovet. 

8. Bedömningsvis är området och den övriga bebyggelsen av sådan tydligt 
bostadskaraktär att detta bedöms som mindre troligt. Dock måste en helhetsbedömning 
göras i varje enskilt fall. I detta fall bedöms den ansökta åtgärden inte ändra områdets 
karaktär då byggnaden ligger avsides och dessutom med sin funkis-stil egentligen inte är 
en utpräglad bostad eller lokal. 

Förslag till beslutsmotivering 
Området omfattas av byggnadsplan från 1973. Enligt denna får den aktuella fasttigheten 
endast användas för bostadsändamål. 

Enligt plan- och bygglagen 9 kapitel 33 § får tidsbegränsat bygglov beviljas om någon av 
förutsättningarna enligt 30-32a §§ kan uppfyllas. I detta fall kan detta anses vara uppfyllt 
då verksamheten kan anses utgöra ett lämpligt komplement till bostadsbebyggelsen i 
området och planens genomförandetid gått ut (31c §). 

 
 

Detta beslut kan överklagas med stöd av Förvaltningslagen (1986:223) 21-22 §§ 

  

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Skåne län. För att länsstyrelsen ska ta 
upp ert överklagande måste er skrivelse ha inkommit till Höörs kommun/Miljö- och 
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Besvärsskrivelsen 
ska riktas till länsstyrelsen men lämnas in till Höörs kommun, Miljö- och 
Byggmyndigheten, Box 53, 243 21 Höör. Tala om vilket beslut ni överklagar genom att till 
exempel ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer/fastighetsbeteckning. 
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Om miljö- 
och byggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt till exempel på grund av 
nya omständigheter eller av någon annan anledning har nämnden skyldighet att i vissa 
fall ompröva sitt beslut. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, 
postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen 
- fullmakt måste bifogas. Om något är oklart kan ni vända er till miljö- och 
byggmyndigheten för upplysningar, telefonnummer till växeln: 0413-28 000, e-post: miljo-
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byggnadsnamnd@hoor.se. 

Beslutsunderlag 
Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL. 

 

 

 

_____ 
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Dnr MBN 2017/47 

20 Bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus, Sätofta 6:89 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

  

1. Ansökt bygglov om nybyggnad av fyra flerbostadshus på Sätofta 6:89 beviljas. 

  

2. Åtgärden kräver tekniskt samråd enligt 10 kap 14 § PBL. Kontakt ska tas med 
Byggnadsinspektör på telefon 0413-281 85 för att boka tid för tekniskt samråd. 

  

3. Senast vid tekniskt samråd redovisas förslag till kontrollplan, brandskyddsbeskrivning, 
energiberäkning samt konstruktionsritningar för bygg, VVS och yttre VA. 

  

4. Utsättning skall utföras av sakkunnig med mätkompetens och byggnadernas placering 
ska bestyrkas i kontrollplanen. 

  

5. Innan slutbesked kan ges ska intyg visas som styrker att de tillkommande lägenheterna 
har en rättmätig andel i befintlig vägförening. 

  

6. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från dagen för detta beslut. 

  

7. Åtgärder som påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft, sker på egen risk. 

  

8. Miljö- och byggnadsnämndens beslut befriar er inte från skyldigheter enligt annan 
lagstiftning. 

  

9. Avgift enligt fastställd taxa. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2017/BL033 i Miljö- och Byggreda. 
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Ansökan om nybyggnad av fyra bostadshus med tre lägenheter i varje hus har inkommit. 
Sökande är Höörs fastighets AB. 

29 sakägare har tillfrågats. 13 är positiva, 8 är negativa och 8  har inte svarat. 

Beslutsförlaget har inte kommunicerats med berörd part. 

  

Gällande detaljplan   

Byggnadsplan för del av Sätofta by antogs av kommunfullmäktige 1980-06-19. Enligt den 
får den aktuella fastigheten endast användas för bostadsändamål och huvudbyggnader 
skall uppföras fristående. På varje tomtplats får högst 1/3 bebyggas och endast en 
huvudbyggnad jämte erforderliga gårdsbyggnader får uppföras. Byggnader får uppföras 
med högst en våning till högst 4,5 meter. Gårdsbyggnader får uppföras till högst 3,5 
meters höjd. 

  

Fastighetsreglering 

Fastigheten Sätofta 6:89 bildades genom sammanslagning av fyra fastigheter (6:89-92) 
2016-03-24. Dessa i sin tur bildades 1992-10-23 genom avstyckning från Sätofta 6:20. 

 
 

Inkomna synpunkter med mera efter grannhörande 

1. Den tillkommande befolkningen ska ha proportionerlig andel i vägföreningen. 

2. 12 bostäder ökar trafiken som redan är hög ännu mer. 

3. Fastigheten används idag som rekreations- och grönyta av de kringboende och det 
saknas andra i närheten. 

4. Utsänt underlag för grannhörande är bristfälligt och det framgår inte om någon 
verksamhet avses bedrivas. 

5. Detaljplanen säger 4 hushåll men nu föreslås 12. 

6. Gårdarna norrut har hästhållning och vi kräver att det skrivs in att nybyggen inte 
påverkar detta. 

7. Förslaget påverkar hästnäringen i området negativt. 

8. Det bör sättas upp ridskyltar för var man kan rida i Sätofta och i kommunen. 

9. Det är få som hörts i grannhörandet. 

10. Hyreslägenheter finns inte i närområdet och att bygga flerfamiljshus passar inte i 
området. 

  

Bemötande av synpunkter 

1. Det blir ett villkor i bygglovsbeslutet att tillkommande bebyggelse ska ha en rättmätig 
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andel i vägföreningen innan slutbesked kan ges. 

2. Den föreslagna bebyggelsen ligger nära Sätoftavägen och bedöms inte innebära ökad 
trafik i området med undantag för den nordligaste delen av Björkviksvägen. Den trafik 
som alstras från tillkommande bebyggelse bedöms dock inte innebära en sådan ökad 
störning då detta vägavsnitt idag redan betjänar drygt sextio villor, två institutioner samt 
en badplats. 

3. Området är fastställt för bostadsbebyggelse i detaljplan. I gällande detaljplan finns två 
områden avsatta som grönområden varav det ena gränsar till aktuell fastighet i det 
sydvästra hörnet. 

4. Om verksamheter hade varit aktuella i bygglovet hade detta nämnts vid grannhörandet. 
Normalt bifogas skalenlig situationsplan samt fasader vid grannhörande vilket även gjorts 
här. 

5. Detaljplanen säger inget om antalet hushåll eller lägenheter i varje huvudbyggnad utan 
anger endast fristående en-plans bostadshus. 

6. Med en gällande detaljplan är det mycket svårt att hindra bostadsbyggande på den 
aktuella fastigheten. Något avtal om att detta inte ska påverka närliggande hästhållning är 
inte möjligt att begära. 

7. Det förutsätts att de som bosätter sig i ett område bekantar sig med omgivande 
förhållanden innan de flyttar dit. För övrigt finns idag redan bostäder på samma avstånd 
till djurhållningen. 

8. Förslaget sänds vidare till de som ansvarar för sådant inom den kommunala 
förvaltningen. 

9. I detta fall har alla direkt angränsande grannar hörts, så kallade rågrannar. Dessutom 
har även en ytterligare angränsade krans villaägare hörts. 

10. Gällande detaljplan anger inget om upplåtelseform. 

Förslag till beslutsmotivering 
Bedömning av bygglovets överensstämmelse med detaljplanen 

Byggnaderna är i en våning och överskrider inte tillåten byggnadshöjd. Fastigheten är 
3 185 m2 och den sammanlagda byggarean är 1 148 m2, det vill säga 36,0 %. 
Detaljplanen medger 33,3 % eller 1 062 m2. Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kapitel 31 
b § får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om den är förenlig med 
planens syfte, om avvikelsen är liten samt nödvändig för att området ska kunna bebyggas 
på ett ändamåls-enligt sätt. Eftersom planens genomförandetid gått ut och byggande av 
bostäder kan anses vara ett allmänt intresse bedöms även PBL 9 kap 31 c § vara 
tillämplig. 

Beträffande förhållandet att en huvudbyggnad per tomt får uppföras kan konstateras att 
fastigheten till i fjol utgjordes av fyra ändamålsenliga bebyggbara tomter där aktuellt 
förslag helt hade rymts. Den ansökta bebyggelsen avviker inte från planområdets övriga 
bebyggel-se beträffande täthet eller karaktär. Även detta kan anses vara en sådan 
avvikelse som kan godtas enligt PBL 9 kap 31b-c §. 
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Värt att notera angående tidigare avvikelser inom detaljplanen är att grannfastigheten 
Sätofta 6:26 i söder bildades genom en sammanslagning av fem fastigheter 2010-08-10 
och idag har en cirka 450 m2 stor byggnad som hyser Arkens förskola. 

  

Detta beslut kan överklagas med stöd av Förvaltningslagen (1986:223) 21-22 §§ 

  

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Skåne län. För att länsstyrelsen ska ta 
upp ert överklagande måste er skrivelse ha inkommit till Höörs kommun/Miljö- och 
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Besvärsskrivelsen 
ska riktas till länsstyrelsen men lämnas in till Höörs kommun, Miljö- och 
Byggmyndigheten, Box 53, 243 21 Höör. Tala om vilket beslut ni överklagar genom att till 
exempel ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer/fastighetsbeteckning. 
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Om miljö- 
och byggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt till exempel på grund av 
nya omständigheter eller av någon annan anledning har nämnden skyldighet att i vissa 
fall ompröva sitt beslut. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, 
postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen 
- fullmakt måste bifogas. Om något är oklart kan ni vända er till miljö- och 
byggmyndigheten för upplysningar, telefonnummer till växeln: 0413-28 000, e-post: miljo-
byggnadsnamnd@hoor.se. 

Beslutsunderlag 
Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL. 

 

 

 

_____ 
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Dnr KSF 2016/164

§ 27 Allmänna lokala ordningsstadgan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Allmänna lokala ordningsföreskrifter antas och ersätter tidigare gällande Allmänna
lokala ordningsföreskrifter, bilaga § 27.

2. § 19 ändras till:

Hund ska vara märkt genom chippmärkning, öronmärkning, halsband eller på annat sätt 
som gör det möjligt att kontakta ägaren.

Ärendebeskrivning
Allmänna lokala ordningsföreskrifter bör uppdateras varje mandatperiod. Kanslichefen har 
fått uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram ett förslag på reviderade 
föreskrifter.

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna följer nu Höörs kommuns grafiska profil. 
Språket har moderniserats och vid formuleringen har stor hänsyn tagits till att 
föreskrifterna ska kunna läsas och förstås av alla kommunmedborgare.

Kommunen har möjlighet att bestämma lokala ordningsföreskrifter genom ett 
bemyndigande i förordning (1993:1632). Ett sådant bemyndigande ska tolkas restriktivt. 
Kommunen kan alltså inte bestämma över något som inte direkt framgår av förordningen. 
Vid all normgivning ska proportionalitetsprincipen beaktas. Om ett syfte kan uppnås med 
mindre ingripande bestämmelser bör så ske. Likaså tas i allmänhet stor hänsyn till den 
personliga integriteten och enskildas äganderätt. En regel som står i strid med det 
allmänna rättsmedvetandet kan generellt minska viljan att följa regler och normer i 
samhället. En regel som inte går att följa eller som inte tillämpas av rättstillämpande 
instanser kan få en liknande effekt. I utformningen av föreskrifterna har orden 
proportionalitet, likabehandling, respekt och det allmänna rättsmedvetandet varit 
vägledande.

Kommunen kan utöka definitionen av offentlig plats inom kommunens gränser, utfärda 
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats, utfärda föreskrifter som syftar till att förhindra fara 
för hälsa och egendom vid användning av pyrotekniska varor samt utfärda föreskrifter om 
ordning i hamn som ägs av kommunen eller av kommunen ägt bolag.

I föreslagna föreskrifter har plats jämförlig med offentlig plats vad avser tillämpningen av 
bestämmelserna om, hundar och hästar utvidgats till ytterligare några badplatser och 
motionsspår samt ett par dammar.

Ankdammen vid Åkersberg benämns nu som Brännemölladammen vid Åkersberg.

Förbud mot förtäring av alkohol har justerat så att det inte längre finns undantag för en 
kräftskiva som inte längre äger rum. Polisen har uttalat att de anser att det är bra att det 
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Justerande Utdragsbestyrkande

finns ett förbud mot förtäring av alkohol och att den ibland används för att upprätthålla 
den allmänna ordningen.

Miljöpartiet de gröna har kommit in vad avser regeln om fyrverkerier. Frågan om 
fyrverkerier är den som är mest debatterad. En utformning som i alltför hög grad 
inskränker medborgarnas frihet kan dock komma att upphävas av Länsstyrelsen.

När en ny ordningsstadga antas ska den skickas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
upphäver ordningsstadgor som är för inskränkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-21 att de” Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter” ändras i enlighet med dagens diskussioner och ändringarna ska 
markeras med gul överstrykning. De förändringar som diskuterades var borttagande av 
klausulen om badförbud, tillägg av dammarna vid Enebacken i klausulen om fiskeförbud 
samt klausulen om fyrverkerier.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-05: Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
återremitteras till förvaltningen för komplettering av beslutsunderlaget med nu gällande 
föreskrifter och beslut då ordningsföreskrifter antogs samt dokument där det framgår 
vilken text i nu gällande ordningsföreskrifter som stryks (markeras med överstrykning av 
text) respektive ändras (ny text markeras med gul överstrykning).

Yrkanden
Anna Palm (M) föreslår att § 19 ändras till ”chippmärkning, öronmärkning och halsband”. 
Med det tillägget ställer sig Anna Palm (M) bakom kommunstyrelsens förslag.

Fredrik Hanell (MP) och Jill Andersson (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsen och ett 
tilläggsförslag från Anna Palm (M).

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om förslagen bifalls och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med det tillägg som 
föreslagits av Anna Palm (M).

Beslutsunderlag
1. Allmänna lokala ordningsföreskrifter.efterksau.docx (förslag till nya föreskrifter)
2. Översikt över ändringar av nuvarande föreskrifter.doc (nu gällande föreskrifter med 
anteckningar om föreslagna ändringar)
3. förslag från Miljöpartiet.pdf
4. Förslag från Tjörnarps sockengille.pdf
5. Tjänsteskrivelselokalaordningsföreskrifter.docx
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §356).doc
7. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §262).doc
8. Kommunstyrelsen 2017-02-13 (2017-02-13 KS §49).doc
_____



Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter

Fastställd av kommunfullmäktige 2017-02-25 § 27 
KSF 2016/164



De allmänna lokala ordningsföreskrifterna syftar till att skapa allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats. Ordningsföreskrifterna bestämmer även vilka områden bestämmelserna ska gälla 
på.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§ 1.
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. 
ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser och hur den allmänna 
ordningen på offentlig plats i Höörs kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i § 21 har som 
syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 
pyrotekniska varor i Höörs kommun.

§ 2.
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 
ordningslagen om inte annat anges. Plats som anges i bestämmelserna och som inte är offentlig 
plats ska anses likställd med offentlig plats.

Följande platser är offentlig plats enligt ordningslagen: 

 allmänna vägar
 gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål
 områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten
 andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik

Lastning av varor m.m.

§ 3.
Lastning, forsling, lossning, avlastning, uppläggning av varor och annan hantering på offentlig plats 
får inte ske utan tillstånd från Polisen.

§ 4.
Upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat 
liknande arbete på offentlig plats kräver grävningstillstånd av Höörs kommun.

Störande buller

§ 5.
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentlig plats, t.ex. stenkrossning, pålning och 
nitning får inte ske utan tillstånd från Polisen.



Containrar

§ 6.  
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas på en offentlig plats är skyldig 
att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 
telefonnummer.

Container, byggbodar, byggnadsställningar, kranbilar och liknande får inte ställas på offentlig plats 
utan tillstånd från Polisen.

För uppställning av byggbodar på offentlig plats krävs även bygglov från byggmyndigheten i Höörs 
kommun.

Markiser, flaggor och skyltar m.m.

§ 7.  
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande som 
vetter mot offentlig plats eller på offentlig plats utan tillstånd från Polisen. Tillstånd medges endast 
för att sätta upp anslag på särskilda platser som är avsedda för detta ändamål. 

Släpvagn med reklamaffisch är inte tillåten på offentlig plats.

Gatupratare och annan annonsering på offentlig plats får inte ske utan tillstånd från Polisen.

Högtalarutsändning

§ 8.  
Information, reklam propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentlig plats, 
får inte ske genom högtalare, megafon eller liknande utan tillstånd från Polisen.

Insamling av pengar

§ 9.  
Insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats får inte ske utan tillstånd från Polisen. 
Tillstånd krävs inte för insamling som utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning. Tillstånd krävs inte heller för insamling som sker i samband med framförande 
av gatumusik.

Camping

§ 10.  
Camping får inte ske på offentlig plats.

Fiskeförbud

§ 11.  
Det är inte tillåtet att fiska i Brännemölladammen, dammarna vid Enebacken och Tjurasjö.



Hästar

§ 12.  
Föroreningar efter hästar ska plockas upp på offentlig plats och på varaktigt utmärkta motionsspår 
och vandringsleder.

§ 13.
Det är inte tillåtet att rida i elljusspåret vid Jeppavallen, motionsspåren i Fogdarödsskogen och på 
kommunens fastighet Sätofta 6:21.

Hästar får inte vistas på bad- och båtplatsen i Sätofta, Gamla Bo Badplats, Vaxsjöns badplats, Östra 
badplatsen Dagstorpssjön, Västra badplatsen Dagstorpssjön samt strandpromenaden och 
badplatsen i Tjörnarp under tiden den 1 juni till och med den 30 september.

Hundar

§ 14.  
Ägare till hund, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande och den som endast 
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15-20 §§. 16-17 §§ gäller inte för 
ledarhund för synskadad eller för polishund i tjänst.

§ 15.  
Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser och på:

 idrottsplatserna i Snogeröd, Maglasäte, Norra Rörum, Tjörnarp samt Orups Idrottsplats
 bad- och båtplatsen i Sätofta, Gamla Bo Badplats, Vaxsjöns badplats, Östra badplatsen 

Dagstorpssjön, Västra badplatsen Dagstorpssjön samt strandpromenaden och badplatsen i 
Tjörnarp 

 begravningsplatser och kyrkogårdar 
 lekplatser
 varaktigt utmärkta motionsspår och vandringleder

§ 16.
Hundar får inte vistas på bad- och båtplatsen i Sätofta, Gamla Bo Badplats, Vaxsjöns badplats, Östra 
badplatsen Dagstorpssjön, Västra badplatsen Dagstorpssjön samt strandpromenaden och 
badplatsen i Tjörnarp under tiden den 1 juni till och med den 30 september. 

Dispens kan efter ansökan meddelas av kultur- och fritidsnämnden till hundförening för utbildning 
och tävling. 

§ 17.  
Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentlig plats och på:

 idrottsplatserna i Snogeröd, Maglasäte, Norra Rörum, Tjörnarp samt Orups Idrottsplats
 bad- och båtplatsen i Sätofta, Gamla Bo Badplats, Vaxsjöns badplats, Östra badplatsen, 

Östra badplatsen Dagstorpssjön, Västra badplatsen Dagstorpssjön samt 
strandpromenaden och badplatsen i Tjörnarp 

 begravningsplatser och kyrkogårdar 
 lekplatser
 varaktigt utmärkta motionsspår och vandringsleder



§ 18.  
Hund ska vara märkt genom chippmärkning, öronmärkning, halsband eller på annat sätt som gör 
det möjligt att kontakta ägaren.

§ 19.
Under löptid ska tikar hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

§ 20.  
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats eller på förskolor, 
skolor och särskilda boenden utan tillstånd från Polisen.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats utan tillstånd från Polisen 
från nyårsafton kl. 18:00 till nyårsdagen kl. 01:00. Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får dock 
aldrig användas på begravningsplatser och kyrkogårdar.

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.

§ 21.  
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats utan tillstånd från 
kommunen. Sprängning och skjutning med eldvapen i övrigt regleras av ordningslagen.

Avgift för att använda offentlig plats

§ 22.  
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för användning av offentlig plats enligt de grunder som 
beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av allmänna lokala ordningsföreskrifter

§ 23.  
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§ 4-23 kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap. 22 § 2 st ordningslagen (1993:1617).  I ordningslagen finns också bestämmelser om 
föreläggande och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2017.
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Till samtliga medlemskommuner 
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Ny rapport från Skånes luftvårdsförbund:  ” Luftkvalitet med fokus på 
kvävedioxid och partiklar PM10 i Skånes kommuner 2014”

Sedan införandet av miljökvalitetsnormerna är det krav på att alla kommuner kontrollerar 
halterna av bestämda luftföroreningar i sin kommun. Skånes luftvårdsförbund driver sedan 
2009 luftövervakning genom en gemensam emissionsdatabas i samarbete med Skånes 33 
kommuner. Syftet med den gemensamma emissionsdatabasen och utredningar med 
spridningsberäkningar är att öka kunskapen om hur luftföroreningssituationen ser ut i 
kommunerna. 

Den aktuella rapporten är en uppföljning på den luftkvalitetsutredning som gjordes för 
kommunerna år 2009. Med hjälp av Skånes emissionsdatabas och spridningsberäkningar 
utvärderas kommunernas luftkvalitet avseende årsmedelvärden för kvävedioxid och partiklar 
PM10 och jämföra halterna mot miljökvalitetsnormen och preciserade utvärderingströsklar. 
Resultaten redovisas utifrån ett lokalt perspektiv, dvs. utsläpp och halter i atmosfären 
beskrivs för varje kommun i Skåne. Det skall även vara möjligt att förstå vilka källor som är 
de viktigaste och vilka källor som bidrar med föroreningar i kommunen och den centrala 
tätorten i kommunen. Utifrån beräknade halter och befintlig mätdata, och deras relation till 
olika gränsvärden för respektive ämne, ges råd avseende vilka mätinsatser som behövs i 
respektive kommun för att kontrollera luftkvaliteten enligt luftkvalitetsförordningen (SFS 
2010:477).

Halterna i de Skånska tätorterna är överlag i samma nivå år 2014 som år 2009 för både 
kvävedioxid och partiklar PM10. Ingen av kommunerna i Skåne år 2014 överstiger 
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid eller partiklar PM10 på 40 g/m3 avseende 
årsmedelvärden. Utredningen visar dock att ett antal kommuner bör vara observanta på 
utsläpp av kväveoxider från större vägar, så som motorvägar eller huvudleder, samt utsläpp 
från stora industrier, vid framtida stadsutveckling. Dessutom behöver ett antal kommuner 
utreda halten av partiklar PM10 i gatumiljö.

Resultaten för de beräknade kvävedioxidhalterna respektive partikelhalterna, som 
presenteras i kartform i rapporten, kommer inom en snar framtid tillgängliggöras i digital 
version. Kartorna kommer att finnas tillgängliga för nedladdning, i form av GIS-format, på 
Skånes luftvårdsförbunds hemsida. 

Lotten J. Johansson
Stadsutveckling och strategi
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Förord 

Rapporten ”Luftkvalitet med fokus på kvävedioxid och partiklar PM10 i Skånes kommuner 

2014” är utförd av miljöförvaltningen i Malmö stad på uppdrag av Skånes luftvårdsförbund. 

Syftet med uppdraget var att med hjälp av Skånes emissionsdatabas och 

spridningsberäkningar utvärdera kommunernas luftkvlaitet avseende årsmedelvärden av 

kvävedioxid och partiklar PM10 och jämföra halterna mot miljökvalitetsnormen och 

preciserade utvärderingströsklar. 

Utredningen är i huvudsak utförd av Lotten J. Johansson, Susanna Gustafsson och Amir 

Arvin, samtliga anställda på miljöförvaltningen i Malmö stad. Ett stort bidrag till materialet 

kommer från olika kommuner, där bl.a. enskilda medarbetare har delgivit kunskap om allt 

från trafikflöden på lokala gator till att dela med sig av uppmätta luftföroreningshalter.  
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Inledning  

Luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. Dålig luftkvalitet kan göra människor sjuka 

och förkorta den förväntade livslängden. Luftföroreningar bidrar även till växtskador, 

korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar. 

 

Sedan införandet av miljökvalitetsnormerna är det krav på att alla kommuner kontrollerar 

halterna av bestämda luftföroreningar i sin kommun. Alla kommuner kan inte hålla sig med 

kompetens eller resurser för att bygga upp en egen organisation som mäter, övervakar och 

beräknar luftens kvalitet. Skånes luftvårdsförbund driver sedan 2009 luftövervakning genom 

en gemensam emissionsdatabas i samarbete med Skånes 33 kommuner. Syftet med den 

gemensamma emissionsdatabasen och och utredningar med spridningsberäkningar är att öka 

kunskapen om hur luftföroreningssituationen ser ut i de skånska kommunerna. Mer specifikt 

är syftet att öka förståelsen för vilka föroreningskällor som finns i och kring kommunen samt 

ge kunskap om hur luftföroreningarna, kväveoxider och partiklar, varierar geografiskt inom 

respektive kommun. 

 
Eftersom luftens rörelser inte känner av gränserna mellan nationer och kommuner är det 

viktigt att samla in en bra och likvärdig information om utsläpp av förorenande ämne över en 

större region. I den gemensamma emissionsdatabasen för Skåne finns insamlad och 

uppdaterad information om utsläpp från bl.a. industrier, energianläggningar, vägtrafik och 

sjötrafik. 

 

Syftet med det aktuella uppdraget var att med hjälp av Skånes emissionsdatabas och 

spridningsberäkningar utvärdera kommunernas luftkvalitet avseende årsmedelvärden för 

kvävedioxid och partiklar PM10 och jämföra halterna mot miljökvalitetsnormen och 

preciserade utvärderingströsklar. Resultaten redovisas utifrån ett lokalt perspektiv, dvs. 

utsläpp och halter i atmosfären beskrivs för varje kommun i Skåne. Luftföroreningshalterna 

redovisas för hela kommunen, för centralorten samt ett trafikbelastat gaturum. Beräknade 

halter kommer att jämföras med gällande miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar, samt 

jämföras med uppmätta halter i kommunen. Det skall även vara möjligt att förstå vilka källor 

som är de viktigaste och vilka källor som bidrar med föroreningar i kommunen och den 

centrala tätorten i kommunen. 

 

Genom att använda emissionsdata och spridningsmodeller kan lokalt relativt höga halter av 

kväveoxider och partiklar, identifieras. Utifrån beräknade halter och befintlig mätdata, och 

deras relation till olika gränsvärden för respektive ämne, kommer råd att ges avseende vilka 

mätinsatser som eventuellt kan behövas i respektive kommun. Resultaten och materialet från 

projektet ska fungera som ett bra hjälpmedel för kommunens beslutsfattare och tjänstemän. 

Dessutom kommer materialet att kunna användas som stöd för t ex. tillsyn och 

miljökonsekvensbeskrivningar. 
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Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) och tillhörande lagstiftning är ett styrmedel för att nå godtagbar 

miljökvalitet. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad människan och naturen tål. 

De flesta av normerna är baserade på olika EU-direktiv. Miljökvalitetsnormer infördes för att 

komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och 

jordbruk. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel, som infördes med 

miljöbalken 1999. En miljökvalitetsnorm kan till exempel gälla högsta tillåtna halt av ett 

ämne i luft, mark eller vatten. Miljökvalitetsnormer kan införas för hela landet eller för ett 

geografiskt område, till exempel ett län eller en kommun. När det gäller luftföroreningar finns 

det en speciell förordning som reglerar olika föroreningar i luften - luftkvalitetsförordningen 

(SFS 2010:477). I dagsläget finns det normer för tolv olika luftföroreningar, med individuellt 

olika gränsvärden. 

 

Till normen finns det knutet en eller flera olika gränsvärden som uppmätta halter kan jämföras 

mot. För många luftföroreningar finns det ett årsmedelvärde som inte får överskridas, samt ett 

dygnsmått och ett timmått som får överskridas under ett visst antal tillfällen under året. Det 

sistnämnda kan oftast översättas med ett percentilmått. Förutom själva normen finns det även 

två tröskelnivåer som är kopplade till normen, de s.k. övre respektive nedre utvärderings-

trösklarna. Dessa två utvärderingströsklar är ett stöd för hur kommunen skall agera och om 

mätningar och beräkningar är nödvändiga. I Tabell 1 nedan redovisas utvärderingsnivåerna 

samt vilken metod som ska tillämpas i en kommun eller ett samverkansområde.  

 

Enligt 26§ i luftkvalitetsförordningen är det kommunernas ansvar att kontrollera att 

miljökvalitetsnormen uppfylls. Kontrollen får ske i samverkan med andra kommuner. 

Kontrollen ska ske genom mätningar, beräkningar eller objektiv bedömning, såvida inte den 

nedre utvärderingströskeln har överskridits. Kommunerna har en skyldighet att iaktta 

normerna vid planläggning av hur kommunen fysiskt är planerad. Dessutom skall 

myndigheter och kommuner vid tillsyn och tillståndsprövning säkerställa att normer uppfylls.  

 
Tabell 1 Utvärderingsnivå samt vilken metod som ska tillämpas vid utvärdering i en kommun eller ett 

samverkansområde. Hämtat från NFS 2013:11. 

Utvärderingsnivå Metod för utvärdering 

Halterna överskrider eller riskerar att överskrida 

miljökvalitetsnormen (MKN) 

Kontinuerliga mätningar, ev. 

åtgärdsprogram 

Halterna är mellan den övre utvärderingströskeln 

(ÖUT) och miljökvalitetsnormen (MKN) 

Kontinuerliga mätningar 
1
 

Halterna är mellan den nedre 

utvärderingströskeln (NUT) och den övre 

utvärderingströskeln (ÖUT) 

Kontinuerliga mätningar 
1,2 

Halterna underskrider den nedre 

utvärderingströskeln (NUT) 

Modellberäkning eller objektiv skattning 

1 
Kommuner med färre än 10 000 invånare får tillämpa objektiv skattning istället för mätning 

2
 Kommuner som inte ingår i samverkansområde får tillämpa indikativa mätningar istället för kontinuerliga 

mätningar 

 

Miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar för NO2 och PM10 

Nedan följer miljökvalitetsnormerna och utvärderingströsklarna för kvävedioxid (NO2) 

(Tabell 2 & 3) och partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10) (Tabell 4 & 5). De olika 

gränsnivåer som gäller för respektive förorening beskrivs mer detaljerat i förordningen om 

http://www.itm.su.se/reflab/lagar.html
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miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477).  Observera att det inte finns 

timmedelvärde för partiklar mindre än 10 mikrometer (Tabell 4). Under 2010 kom nya 

utvärderingströsklar för partiklar i utomhusluft. 

 
Tabell 2 Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid i utomhusluft. 

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2) i utomhusluft  

  Skydd för människors hälsa  
 Max antal överskridanden/ 

Anmärkning 

Timmedelvärden 90 µg/m
3
 175 ggr per kalenderår*  

Dygnsmedelvärde 60 µg/m
3
 7 ggr per kalenderår 

Årsmedelvärde 40 µg/m
3
 Aritmetiskt medelvärde  

*om föroreningsnivån aldrig överstiger 200 µg/m
3
 under 1 timme mer än 18 ggr per kalenderår 

 

 
Tabell 3 Utvärderingströsklar för kvävedioxid i utomhusluft. 

Utvärderingströsklar för kvävedioxid (NO2)  

  Timmedelvärde Dygnsmedelvärde Årsmedelvärde 

Övre utvärderingströskel  72 µg/m
3
 * 48 µg/m

3
 **  32 µg/m

3
  

Undre utvärderingströskel  54 µg/m
3
 *  36 µg/m

3
 **  26 µg/m

3
  

* Värdet får inte överskridas mer än 175 ggr per kalenderår 

** Får inte överskridas mer än 7 ggr per kalenderår 

 

 
Tabell 4 Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) i utomhusluft.  

Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) i utomhusluft 

  Skydd för människors hälsa  Max antal överskridanden  

Dygnsmedelvärde 50 µg/m
3
 35 ggr per kalenderår 

Årsmedelvärde 40 µg/m
3
   

 

 
Tabell 5 Utvärderingströsklar för partiklar i utomhusluft.  

Utvärderingströsklar för partiklar (PM10) 

  Dygnsmedelvärde Årsmedelvärde 

Övre utvärderingströskel**  35 µg/m
3
 * 28 µg/m

3
  

Undre utvärderingströskel**  25 µg/m
3
 *  20 µg/m

3
  

* Värdet får inte överskridas mer än 35 ggr per kalenderår 

 

http://www.itm.su.se/reflab/lagar.html
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Metod  

I denna studie undersöktes utsläpp av luftföroreningarna kvävedioxid och partiklar (PM10) och 

spridningen av dessa i Skånes kommuner. Skåne består av 33 kommuner med stor variation i 

area och invånarantal. Eftersom luftens rörelser inte känner av administrativa gränser är det 

viktigt att samla in en bra och likvärdig information om utsläpp av förorenande ämne över 

hela regionen. I Skånes emissionsdatabas samlas information om utsläpp från bland annat 

industrier, energianläggningar, vägtrafik och sjötrafik. Denna information används för att 

lokalisera kommunens emissionskällor samt för att utföra simuleringar på hur 

luftföroreningarna sprider sig i tid och rum. 

 

Vidare följer en kort beskrivning på de uppdateringar som gjorts i emissionsdatabasen, 

metodik för simuleringarna (spridningsberäkningar) samt bakgrundsberäkningar som legat till 

grund för de simulerade luftföroreningshalterna.  

 
Skånes emissionsdatabas 
 

I uppdraget om underhåll och uppdatering av emissioner i Skåne används systemet 

ENVIMAN. Uppdateringar har gjorts av den emissionsdatabas som drivs och underhålls av 

miljöförvaltningen i Malmö stad på uppdrag av Skånes luftvårdsförbund. Emissionsdatabasen 

uppdateras efter en 5-års plan där samtliga emissionskällor uppdaterats med aktuell och /eller 

kända utsläpp av luftöroreningarna kväveoxid NOX och partiklar PM10. 

 

Industri och energi produktion 

Under 2014 har nya emissionsuppgifter inkommit från industrin och energisektorn. 

Uppgifterna för anläggningarna representerar främst emissioner för 2013. Information har 

inhämtats direkt från miljörapporter som publicerats på Svenska MiljörapporteringsPortalen 

(SMP). för att uppdatera emissioner, fördelning av utsläppen över året, namn på 

anläggningen, geografiskplacering av skorsten, skorstenshöjd samt andra viktiga egenskaper 

för att kunna göra korrekta spridningsberäkningar. 

 

Vägtrafik 

Trafiken har i sin helhet uppdaterats under 2014. Ny trafikdata från Trafikverket och från 

många av de skånska kommunerna har implementerats. Detta innebär att alla vägar som det 

körs fordon på finns i databasen. För cirka en tredjedel av alla väglänkar i Skåne finns det 

direkt information om fordonsflöden, baserade på trafikmätningar från Trafikverket eller 

kommunerna. Dessa väglänkar är de mest betydelsefulla vägarna avseende trafikmängder och 

utsläpp av luftföroreningar. Cirka 30 procent utgörs av enskilda väglänkar, där trafikflödena 

är mycket blygsamma. För resterande länkar har schabloner på trafikflöden gjorts med enklare 

bedömningar. Förutom ny trafikflödesdata har nya emissionsfaktorer för trafiken uppdaterats 

med den europeiska HBEFA-modellen version 3.2 (The Handbook Emission Factors for Road 

Transport). Denna modell beskriver emissioner av luftföroreningar för olika fordonstyper i 

nästan 100 olika trafikmiljöer, samt för fyra olika intensiteter i trafiksystemet, allt från fritt 

flöde till kösituation. För vägtrafiken på skånes vägar har 11 olika trafikmiljöer och så kallade 

emissionsklasser i HBEFA-modellen valts för att beskriva utsläpp av luftföroreningar 

tillsammans med trafikmängder. De 11 emissionsklasserna innehåller i sin tur olika 

emisionsfaktore för olika fordonstyper. I skånes edb används 6 fordonstyper; personbil, 

lastbil, lastbil med släp, naturgasbuss, stadsbuss och regionalbuss. En finare uppdelning av 
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fordonstyper kan göras, men det finns inget skäl till detta då det inte finns någon information 

om trafikmänder för fler fordonstyper. 

 

Vägtrafikens partikelutsläpp består av avgaspartiklar och slitagepartiklar från vägbana och 

fordon (däck och bromsar). Dessutom bidrar vägtrafiken till utsläpp i form av uppvirvling av 

partiklar från vägbanan. För utsläpp i form av slitagepartiklar från vägtrafiken och uppvirvling 

av partiklar på vägbanan har specifika emissionsfaktorer för Skåne och respektive kommun 

uppskattats och lagts in i emissionsdatabasen. De nya emissionfaktorerna är baserade på 

nationellt uppskattade emissioner som beskriver andelen slitagepartiklar som bildas från 

bromsar, däck och vägbana (Naturvårdsverket, 2011) på respektive väg. De nya 

emissionfaktorer för regionen har uppskattats för respektive fordonstyp (tex personbilar, 

lastbilar, bussar etc.) och vägsträcka, vilket ger varierande grad av utsläpp beroende på bl.a. 

andel av olika fordonstyper, vägförhållanden, fordonshastighet på vägen och 

dubbdäcksanvändning. De nya emissionsfaktorerna har även justerats för fordonens hastighet. 

Sambandet hastighet och emission är hämtad från studier av vägtrafikens utsläpp av partiklar i 

Stockholm (SLB 2010). Samma dubbdäcksandel som användes i utredningen 2009 har 

används i den aktuella studien med haltberäkningar för år 2014. Antagandet om 

dubbdäcksandel i respektive kommun bygger på data från manuella mätningar av 

dubbdäcksandel i 15 skånska kommuner som gjordes 2009. Från dessa mätningar 

interpolerades dubbdäcksandelen till alla Skånska kommuner (se figur 1 nedan). 

 

 
Figur 1 Bedömd och uppmätt dubbdäcksprocent i de Skånska kommunerna. De svarta siffrorna är 

uppmätt dubbdäcksprocent, medan de gråfärgade siffrorna är bedömd dubbdäcksprocent. 
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I databasen har varje kommun tilldelats en unik emissionsfaktor som beror på dubbdäcks-

fördelningen. Olika vägtyper har också en särskild emissionsfaktor, samt att de olika 

fordonstyperna har olika faktorer. Den årliga fördelningen är empiriskt justerad, då 

emissionerna är som störst under vårvintern, då mycket partiklar har ansamlats i vägmiljön 

genom halkbekämpning, slitage från vägbeläggning och däck.  De lägsta partikelemissioner är 

under hösten då det oftast är som mest nederbörd. 

 

Sjötrafik 

Under 2012 uppdaterades utsläppen från sjöfarten till och från Skånes hamnar samt den 

sjöfart som passerar förbi. Emissioner från fartyg har beräknats med hjälp av systemet 

Shipair, en beräkningsmodul i SMHI:s luftövervakningssystem Airviro (för mer detaljer se 

Johansson, 2015). I Shipair hämtas emissionsfaktorer från Sjöfartsverkets databas SEI (Ship 

Emission Information) för de fartyg som påträffas inom Öresund ochsödra Östersjön och de 

skånska hamnarna under studerat år, 2011. I systemet görs beräkningar och antaganden för att 

ansätta emissionsfaktorer för varje fartygsindivid grundat på Sjöfartsverkets databaser med 

fartygsinformation och identifikation utifrån fartygens AIS-transponder. 

Emissionsberäkningarna baseras på AIS-data om fartygens rörelser och på uppgifter om 

fartygens energibehov och bränsleåtgång vid olika hastigheter samt på fartygens 

utsläppsegenskaper (den s.k. emissionsfaktorn). Sjöfartens utsläpp baseras på olika 

geografiskt emissionsraster genererade från Shipair och överförda till emissionsdatabasen 

Skåne i EnviMan-systemet. Den anlöpande sjötrafiken till hamnarna i Helsingborg, Malmö, 

Trelleborg och Ystad beskrivs med en geografisk upplösning på 50x50 meter och sträcker sig 

över respektive hamnområde. Den övriga sjöfarten som inte anlöper dessa hamnar men 

trafikerar Öresund samt farlederna i den södra delen av Östersjön (vilken ibland kallas för den 

internationella sjöfarten) beskrivs med en geografisk upplösning på 200x200 meter och 

sträcker sig över stora delar av Öresund och Östersjöns södra del. 

 

Småskalig uppvärmning 

Uppgifter om vilka hushåll i Skåne som har egen uppvärmning och/eller trivseleldning har 

under 2013 samlats in genom att sotarföreningarna i Skåne lämnat ut uppgifter om adress till 

samtliga sotarobjekt (eldstäder, pannor och dylikt) som omfattas av sotning och 

brandskyddskontroll, samt uppgifter om typ av panna/eldstad, sotningsfrist och bränsletyp. 

Sotarobjeketen är klassificerade i olika objektstyper (ex. kamin, öppen spis och värmepanna). 

Utifrån typ av bränsle som används för respektive sotarobjekt, definierad sotarfrekvens (sk 

frist) och objekttypens effekt har bränslemängd uppskattats för respektive objekt. 

Energiförbrukningen och utsläpp har därefter beräknats genom att använda värmevärdet för 

respektive bränsle och uppskattad bränslemängd. Utsläppen från respektive hushåll har rätt 

förutsättningar för att beskrivas som punktkällor i databasen men pga av omfattningen av data 

och det enskilda utsläppets storlek beskrivs utsläpp från småskalig uppvärmning iform av 

gridkällor, en för respektive kommun (se rapport ”Småskalig uppvärmning. Utsläpp och 

haltberäkningar för Skånes kommuner” Johansson m.fl., 2016). 

 

Skogs- och jordbruksmaskiner 

Emissionssiffror på utsläpp från olika typer av arbetsmaskiner och arbetsredskap för jord- och 

skogsbruk har inhämtats från utsläppsstatistik i den nationella emissionsdatabasen som 

tillhandahålls av naturvårdsverket och RUS (Regional utveckling och samverkan, 

länsstyrelserna). Informationen utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik, som rapporteras 
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bland annat till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen. Den geografiska 

utsläppsfördelningen har beskrivits genom jämn fördelning av kommunens totala utsläpp på 

areor av jordbruks- respektive skogsmark, baserat på kartmaterial i Skånekartan. 

 

Entreprenadmaskiner 

Emissionssiffror på utsläpp från olika typer av arbetsmaskiner och arbetsredskap inom 

entreprenadverksamhet, industri och hushåll har uppdaterats. Även här är materialet hämtat 

från utsläppsstatistik i den nationella emissionsdatabasen som tillhandahålls av 

naturvårdsverket och RUS (Regional utveckling och samverkan, länsstyrelserna). Utsläppen 

är geografiskt fördelade per kommun samt relaterad markanvändnings klass (se nedan) i 

Skånekartan. För entreprenadverksamheten har arbetsmaskinerna fördelats i relation till 

befolkningstäthet inom kommunen. Utsläppen är fördelade i olika kategorier och knuten till 

relaterad kartinformation; Hushåll – arbetsredskap, exempelvis gräsklippare (bebyggelse), 

Entreprenad – olika typer av byggmaskiner (befolkningstäthet), Industrin – främst lastning av 

gods (industriområde), Hamnar - främst lastning av gods (hamnområde) respektive Järnväg- 

bangårdar (järnvägsområde). 

 

Emissioner från angränsade område kring Skåne 

Emissioner från angränsande områden runt Skåne har till viss del uppdaterats. Naturligtvis är 

den största påverkan närmast ytterkanten i Skåne. I databasen finns sedan tidigare 

emissionsdata från år 2004 för Själland och Bornholm från Dansk miljøundersøgelser (DMU). 

Genom information från RUS (Regionalt uppföljningssystem) har emissionsdata (år 2013) för 

de delar av grannlänen Halland, Kronoberg och Blekinge som ligger närmast Skåne, förts in i 

emissionsdatabasen. All data utanför Skåne har förts in i så kallade grid, en förenklad 

geografisk emissionfördelning. 

 

Mätningar 

För att kunna utvärdera hur väl de beräkande halterna för kommunerna stämmer överens med 

verkliga halter mättes kvävedioxid (NO2) i bakgrundsmiljö, urban bakrundsmiljö samt 

gatumiljö i respektive kommun under 4 veckor i nov-dec 2014. Dessutom har mätdata från 

kommunernas egna mätningar samlats in för att både utvärdera beräknade årsmedelvärden 

samt studera utvecklingen av halter avseende kvävedioxid och partiklar under 2000-talet.  

 

Bakgrundshalt i Skåne 

Kvävedioxid 

Under perioden november – december 2014 utfördes mätningar av kvävedioxid på 12 platser i 

bakgrundsmiljöer på landsbygden i Skåne (Figur 4). Gemensamt för dessa lokaler är att de 

inte är påverkade av några betydande emissionskällor, och därför kan representera en mer 

eller mindre lokal bakgrundsmiljö med bakgrundshalt. Mätningarna gjordes vid Falsterbo fyr, 

Fulltofta, Malshult i Osby, Maryd, Mölle/kullens fyr, Petersro, Smygehuks fyr, Stenhult, 

Tegelberga, Torup utanför Malmö, Törringelund samt Vavihill på Söderåsen. Mätningarna 

gjordes med passiva provtagare från IVL. 
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Figur 2. Geografisk fördelning av tolv mätplatser för kvävedioxid i bakgrundsmiljö. 

 

Partiklar 

I uppdraget fanns ingen möjlighet att genomföra mätningar av partiklar på flera platser i 

bakgrundsmiljö. I stället har data från Vavihill på Söderåsens sluttning använts, där 

kontinuerliga mätningar görs.  

 

Mätning av kvävedioxid i samtliga kommuner i Skåne 

Mätningar gjordes i en urban bakgrundsmiljö i alla Skånes 33 kommuner. En plats valdes i 

den största tätorten, där den lokala trafiken eller andra emissionskällor inte har en allt för stor 

dominans. En typisk plats med urban bakgrundskaraktär är en park relativt centralt placerad i 

tätorten. Mätningarna gjordes på 3-3,5 meters höjd, företrädesvis placerad på en lyktstolpe. 

Mätningen pågick under november–december 2014 och sammanföll med mätningen som 
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gjordes i bakgrundsmiljön. I Figur 5 redovisas de 33 mätplatserna och i Bilaga 1 redovisas i 

mer detalj var alla provtagare placerades.  

 

Beräkningar av kvävedioxidhalter i den urbana bakgrunden gjordes med den Gaussiska 

spridningsmodellen mot den valda mätplatsen (receptor) samt för motsvarande tid som 

mätningen pågick.  

 
Figur 3. Geografisk fördelning av de 33 mätplatserna för kvävedioxid i urban bakgrundsmiljö. 

 

I samband med karteringen av urban bakgrundshalt i kommunen och bakgrundhalt i Skåne, 

gjordes även mätning i de gaturum som bedömdes som ett av de mest belastade för respektive 

kommun. Ett typisk gaturum är placerad centralt i tätorten, där trafiken är intensiv och 

gaturummet har en sluten utformning, d.v.s. att hus finns på båda sidor om gatan. 

Mätningarna gjordes på 3 m höjd ovan mark, utmed fasaden eller på en närliggande 
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lyktstolpe. Totalt gjordes 32 mätningar under cirka en månad i november–december 2014. 

Malmö exkluderades då jämförelse gjordes med fast uppsatt DOAS-system längs med 

Bergsgatan. Grundmaterialet redovisas i form av mätdata och inmätning av gaturum i Bilaga 

1. 

För beräkning av kvävedioxidhalterna i gatumiljön har emissionsdatabasen och 

spridningsmodeller utnyttjats. Beräkningsgången är följande:  

 

1. I emissionsmodulen klarläggs vilken väglänk och på vilken sida av väglänken 

mätningen gjordes.  

2. Gaturummets fysiska utseende, bland annat hushöjder och gaturumsbredd fördes in 

från inventeringen. Inventeringen gjordes i samband med uppsättning och nedtagning 

av provtagningsutrustningarna.  

3. I beräkningsmodulen utförs spridningsmodelleringar för gaturummet på den sidan där 

mätningen genomfördes. Halten adderas med beräkningar av den urbana halten i 

taknivå från hela databasen, men för den beräknade gatan. Slutligen tilläggs den 

tidigare framräknade bakgrundshalten. Detta kan sammanfattas i följande uttryck:  

NOx-halt på ena gatusidan + NOx-halt i taknivå + NOx-bakgrundshalt = Total NOx-halt 

4. Kväveoxidhalten omvandlas med empirisk formel till kvävedioxid. 

5. Jämförelse görs mellan beräknade och uppmätta kvävedioxidhalter.  

 

Det är värt att notera att denna beräkningstyp ställer stora krav på att gaturummet är korrekt 

inmätt och att den lokala trafiken i gatan är korrekt beskriven, avseende trafikflöden och 

fördelning. Speciellt viktigt är fördelningen mellan de olika fordonstyperna. Skillnaden i 

emissionsfaktor mellan en lastbil och en personbil är mellan 10 till 20 ggr, d.v.s. lastbilen 

emitterar 10-20 gånger mer kväveoxid (NOx) än en personbil per km.  

 

Utsläpp av luftföroreningar 

För respektive kommun har totala utsläppet av luftföroreningar beräknats (se Bilaga 3). De 

luftföroreningar som studerats är kväveoxider (NOx) och partiklar mindre än 10 mikrometer 

(PM10). Vidare har en procentuell fördelning gjorts för respektive luftförorening för att se 

vilken utsläppskälla som har störst uppsläpp i kommunen. Även den totala mängden utsläpp 

per invånare är beräknad.  

 

Med hjälp av programmet AQ Emissioner har de totala utsläppen och dess geografiska 

position för de två studerade luftföroreningarna hämtats.  
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Simulerade luftföroreningshalter 

Spridningsmodeller för luftföroreningar används för beräkning av hur föroreningarna sprids i 

de nedre delarna av atmosfären från en eller flera utsläppskällor. Modellerna kan vara allt från 

lokala modeller i ett gaturum till beräkningar över en stad eller en region. Hur komplex 

modell som skall användas beror på antal källor, terrängens utformning, om kemisk 

omvandlig skall tas hänsyn till eller ej, storlek på beräkningsområde och meteorologisk 

indata. Noterbart är att spridningsberäkningarna bara är en modell över verkligheten och det 

finns ingen praktisk möjlighet att göra beräkningar med faktiska utsläpp från alla tusentals 

källor som omger oss.  

 

Programmet AQ Planner använder modellen AERMOD för att göra tvådimensionella 

gaussiska spridningsberäkningar från olika föroreningskällor i en stad eller en mindre region. 

För att göra beräkningar i gatumiljö används OSPM-modellen. Bägge modellerna är 

implementerade i AQ Planner som är en modul i luftövervakningsprogrammet ENVIMAN 

(Environment Manager) från företaget OPSIS AB.  

 

AERMOD är en tvådimensionell gaussisk spridningsmodell (Appelqvist 2005). Modellen tar 

inte hänsyn till topografin, men beräkningar kan göras på olika nivåer i atmosfärens nedre 

delar. Spridningsmodellering görs i ett grid-system, där det maximala beräkningsgridet är 256 

gånger 1000 gridceller. Hur stor varje gridcell som används variera beroende på beräkningens 

skala. I städer eller samhällen brukar upplösningen vara mellan 50 och 100 meter. Görs 

beräkningar för exempelvis hela Skåne måste gridcellerna vara mellan 500 och 1000 meter 

stort för att kunna täcka hela regionen. Större gridceller innebär också lägre upplösning och 

att färre detaljer syns i beräkningen. Modellen kan beräkna halter timme för timme under en 

vald period, exempelvis en månad eller ett år. Ett annat sätt att göra spridningsberäkningar är 

att använda klimatologi, d.v.s. man tar ut ca 360 olika meteorologiska fall som beskriver det 

genomsnittliga klimatet. Denna metod är mycket tidseffektiv och ersätter flera års 

timberäkningar, som skulle ta mycket lång tid att beräkna.  

 

När detaljerade beräkningar görs för exempelvis en stad, vill man också ta hänsyn till 

influenser från området, dvs. utanför det detaljerade området där halterna beräknas till. Vid 

dessa tillfällen används en beräkningsteknik som kallas ”nested grid”. Noterbart är att några 

halter i det yttre området beräknas ej, utan bara betydelsen till halten i det inre gridet. Detta 

innebär att oavsett gridupplösning används all tillgänglig emissionsdata från databasen vid 

spridningsberäkningarna. Nested grid-beräkningar kan göras i tre nivåer. I Figur 1 redovisas 

beräkning i två nivåer, från ett inre grid på 70x70 meter till ett yttre grid på 700x700 meter 

som i princip täcker hela den aktuella emissionsdatabasens geografiska begräsningar.   
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Figur 4 Exempel på ”nested grid” i spridningsmodellen för två olika grid. 

 

OSPM (Operational Street Pollution Model) är en tidsseriemodell för beräkning av 

luftföroreningar i gaturum. Modellen utgår från ett idealiserat gaturum där gatan är oändligt 

lång. Hushöjder, gatans bredd, trottoarers bredd, samt antal körbanor är fixerat utifrån den 

inmätning som gjorts på plats (se Figur 2). Till denna information kopplas data om bland 

annat trafikflöden, fordonsgrupper, vägtyp och körmönster.  

 

I programmet AQ Planner används Gaussmodellen (AERMOD) för att beräkna 

bakgrundshalten på 30 meters höjd och sedan adderas resultaten från OSPM-modellen för den 

aktuella gatan. För denna kombinationsberäkning exkluderas bidraget från den aktuella gatan 

i gaussmodellen, d.v.s. beräkning för gatan görs ej två gånger. 

 
Figur 5 Generaliserad beskrivning av ett gaturum och hur förorenad luft rör sig. 

 

I denna studie har två olika modeller använts. Det är dels den Gaussiska spridningsmodellen 

AERMOD från US EPA (Naturvårdsverket i USA) och dels OSPM från Danska 

miljöinstitutet.  

 

700x700 70x70 
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Beräknade halter och dess geografiska utbredning är utfört på följande sätt: 

 

1. Översiktligt för hela kommunen (NO2 och PM10). 

2. Endast för tätorten i kommunen (NO2). 

3. Modellering av halter för de regionala bakgrundsplatserna (11 stycken i 

Skåne) för mätningarna som gjordes under hösten 2014 (NO2). Jämförelse 

mellan uppmätta och beräknade halter. 

4. Modellering av halter för den urbana bakgrundsplatsen för mätningarna som 

gjordes under hösten 2014 (NO2). Jämförelse mellan uppmätta och 

beräknade halter. 

5. Modellering av halter för de gaturum som mätningar gjordes under hösten 

2014 (NO2). Jämförelse mellan uppmätta och beräknade halter. 

 

I beräkningarna 1 och 2 används Gauss-modellen areellt med en statistisk meteorologi (sk. 

klimatologi) för att beräkna halternas geografiska utbredning. För beräkningarna 3, 4 och 5 

används receptorer i Gauss-modellen, dvs. halterna beräknas till en plats, i det här fallet 

platsen där mätningen genomfördes och under exakt den tid mätningen pågick. För metod 5 

görs även beräkningar med OSPM-modellen, där halten i gaturummet adderas till halten i 

bakgrunden för den specifika platsen. Alla beräkningar beskriver halter på 2 meters nivå.  

 

Spridningsberäkningar måste alltid tolkas med viss försiktighet, då beräkningarna är en 

modell av verkligheten, den tar t ex inte hänsyn till topografin och kan aldrig fånga detaljer. 

Statistiskt kan dock beräkningar ändå beskriva verkligheten ganska väl, där osäkerheten bör 

var lägre än 20 % (årsmedelvärde). I miljöer där man fångat alla emissionskällor på rätt sätt i 

tid och rum och att emissionsschabloner är korrekt uppsatta bör osäkerheten minska till endast 

10 %. 
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Resultat       

Utveckling av kvävedioxid och partiklar under 2000-talet 

Generellt sett har luftkvaliteten på landsbygden, i så kallad regional bakgrund, förbättrats 

avsevärt de senaste decennierna. Utvecklingen varierar dock beroende på luftförorening och 

lokalisering i Sverige. Föroreningsbelastningen är oftast som högst i de södra delarna av 

landet, där påverkan av förorenad luft från andra länder är betydande. För de flesta ämnen är 

halterna i regional bakgrund betydligt lägre än gällande miljökvalitetsnormer (MKN). 

Partikelhalterna i bakgrundsluften är fortfarande i nivå med miljökvalitetsmålens 

preciseringar. 

På Söderåsen i Vavihill har mätningar av kvävedioxid (NO2) och partiklar gjorts sedan 1985 

respektive 1999. Utvecklingen har en nedåtgående trend för kvävedioxid med en minskning 

på ca 35 % mellan 1999-2015 (diagram 1). För partiklar syns däremot ingen direkt trend utan 

årsmedelvärdet för PM10 ligger ungefär på samma nivå år 2015 som 2000 (diagram 2). 

 
Diagram 1. Uppmätta halter av kvävedioxid (NO2) vid Vavihill (µg/m

3
) 1999-2015. 
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Diagram 2. Uppmätta halter av partiklar (PM10) vid Vavihill (µg/m
3 

). Notera att halter 

saknas för åren 2007, 2008, 2010 och 2015. 

 

Utvecklingen av kvävedioxidhalter i de skånska tätorterna är i likhet med halterna i regional 

bakgrund sakta minskande (diagram 3). Mätningar av kvävedioxid görs mer eller mindre 

regelbundet i Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Ystad och Trelleborg. Observera att 

mätplatserna och mättekniken inte är likvärdig mellan tätorterna och är därmed inte helt 

jämförbara. Det är dock tydligt att de större tätorterna som Malmö och Helsingborg har högre 

halter på grund av högre lokala utsläpp, fram för allt i form av vägtrafik och sjöfart. 

 

 
Diagram 3 Årmedelvärden av kvävedioxid i tätorterna Malmö, Lund, Landskrona, 

Trelleborg, Ystad och Helsingborg åren 1999-2015. 
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Partikelhalten PM10 mäts kontinuerligt i Malmö. Men även Helsingborg, Lund, Landskrona, 

Höganäs, Trelleborg och Ystad har mätt eller mäter partiklar PM10. Men även här är 

mättekniken och mätplatsen inte likvärdig mellan tätorterna vilket gör att halterna inte är helt 

jämförbara. Utvecklingen av partiklar mellan 1999-2015 i de skånska tätorterna uppvisar inte 

någon tydlig trend (diagram 4). Samtliga tätorters partiklehalter har stor påverkan av partiklar 

intransporterade från andra länder runt omkring, vilket är synligt när partikelhalterna i 

tätorterna jämförs med partikelhalten vid Vavihill, regional bakgrund. 

 

 
Diagram 4 Årsmedelvärde för partikelhalt PM10 i tätorterna Malmö, Lund, Trelleborg, 

Höganäs, och Ystad. (µg/m
3
). 

 

 

Bakgrundshalt i Skåne 

Kvävedioxid 

De uppmätta kvävedioxidhalterna från bakgrundsmätningen i nov-dec 2014 visar på en 

variation i kvävedioxidhalt mellan 2,7–6,4 µg/m
3
. De högsta halterna är uppmätta i Petersro, 

Smygehuk och Torup, medan den lägsta halten uppmättes i Malshult (Osby kommun) (Tabell 

6). För motsvarande tidsperiod och mätplatser beräknades även kvävedioxidhalterna med 

beräkningsmodellen och den uppdaterade emissionsdatabasen för Skåne (Tabell 6). 

Skillnaderna mellan uppmätt halt och beräknad halt visar på den halt som beror på antingen 

okända källor i Skånes omkrets eller in-transporterade kväveoxider, dvs. den så kallade 

bakgrundshalten. 

 

Skillnaden mellan beräknade och uppmätta kvävedioxidhalter i Skåne ligger mellan 4,3-1,8 

med ett genomsnitt på 2,8 µg/m
3
 för mätperioden (Tabell 6). Vid Vavihill visar mätningarna 

av kväveoxiderna (NOx) att förhållandet mellan kvävemonoxid och kvävedioxid i 

bakgrundshalten är ca 15 % kvävemonoxid (NO) och resten kvävedioxid (NO2). 

Bakgrundshalten för kväveoxider (NOX) beräknas därmed till 3,3 µg/m
3
. Vid beräkning av 

kvävedioxidhalter i urban bakgrund och i gatumiljö kommer därför 3 µg/m
3
 att användas som 

bakgrundshalt för mätperioden nov-dec 2014. Mätstationen Vavihill, som mäter kontinuerligt, 
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visar på ett årsmedelvärde på 4,6 µg/m
3 

respektive 4,2 µg/m
3
 för motsvarande mätperiod nov-

dec som övriga mätplatser. Därför justeras bakgrundhalten till 4 µg/m
3
 på de beräkningar som 

görs på hela året. 

 
Tabell 6 Uppmätta och beräknade kvävedioxidhalter i bakgrundsmiljö för 12 platser i Skåne under 

november-dec 2014. 

Mätplats Uppmätt 
(µg/m

3
) 

Beräknad 
(µg/m

3
) 

Differens 
(µg/m

3
) 

Mölle (fyr)  5,3 1,0 -4,3 

Malshult (Osby) 2,7 0,9 -1,8 

Maryd (Simrishamn) 4,9 1,0 -3,9 

Smygehuk fyr (Trelleborg) 5,8 2,5 -3,3 

Falsterbo fyr (Vellinge) 5,5 2,7 -2,8 

Torup (Malmö) 5,8 2,5 -3,3 

Stenshult (Skurup) 4,6 1,9 -2,7 

Fulltofta (Höör) 3,7 1,5 -2,2 

Törringelund (Malmö) 5,5 3,1 -2,4 

Petersro (Vellinge) 6,4 4,4 -2,0 

Tegelberga (Svedala) 5,1 2,4 -2,7 

Medelvärde (bakgrundshalt)   3,3 

 

Partiklar 

Bakgrundshalt för partiklar mäts kontinuerligt endast i Vavihill på Söderåsens sluttning i 

Skåne. Senaste mätningen år 2014 visade ett årsmedelvärde på 15,0 µg/m
3
. Inga ytterligare 

mätningar av partiklar har genomförts inom uppdraget vilket gör det svårt att utvärdera de 

beräkande halterna för partiklar. Mätningar görs däremot kontinuerligt i tätorterna Malmö, 

Landskrona, Lund och Helsingborg. 

 

I likhet med beräkningar av bakgrundshalt för kvävedioxid beräknades även partikelhalterna 

med beräkningsmodellen och den uppdaterade emissionsdatabasen för Skåne för mätplatsen 

Vavihill. Skillnaderna mellan uppmätt halt och beräknad halt visar på den halt som beror på 

antingen okända källor i Skånes omkrets eller in-transporterade partiklar PM10, dvs. den så 

kallade bakgrundshalten. Resultatet gav en regional bakgrundshalt i Skåne år 2014 på 12,5 

µg/m
3
. Denna bakgrundshalt användes för alla redovisade spridningsberäkningar i de 33 

skånska kommunerna. 
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Mätning av kvävedioxid i urban bakgrund i Skånes kommuner 
De uppmätta och beräknade halterna av kvävedioxid i urban bakgrund för varje kommun 

presenteras i Tabell 7. Den genomsnittliga skillnaden för samtliga kommuner uppgår till cirka 

0,1 µg/m
3
, vilket tyder på en mycket bra överensstämmelse. För ett fåtal kommuner, däribland 

Kristianstad och Lomma är differensen mellan uppmätt och beräknad halt större eller lika med 

3 µg/m
3
, och i båda fallen underskattas den beräknade halten i jämförelse med uppmätt halt. I 

båda kommuner är avsaknad av rätt mängd vägtrafik den mest troliga anledningen för 

skillnaderna.
 
Observera att kommunerna Vellinge, Burlöv, Lomma och Ängelholm, som alla 

är kommuner i den västra delen av Skåne har beräkande halter som är lägre än uppmätta 

halter. En trolig orsak till detta kan vara att bakgrundhalten är för låg i sydvästra Skåne. 
 

Tabell 7 Beräknad och uppmätt kvävedioxidhalter i urban bakgrundsmiljö för de 33 skånska kom-

munerna under november – december 2014 (enhet µg/m
3
). Beräknad halt inkluderar en bakgrundshalt på 

3 µg/m
3 
NOX. 

Kommun 

Uppmätt NO2 Beräknat NO2 

Inkl. bakgrundshalt 

Differens 

Bjuv 8 8 0 

Bromölla 6 6 0 

Burlöv 15 13 2 

Båstad 7 7 0 

Eslöv 9 9 0 

Helsingborg 14 14 0 

Hässleholm 8 9 -1 

Höganäs 8 8 0 

Hörby 7 7 0 

Höör 8 7 1 

Klippan 6 7 -1 

Kristianstad 11 8 3 

Kävlinge 9 8 1 

Landskrona 12 12 0 

Lomma 12 9 3 

Lund 11 13 -2 

Malmö 16 18 -2 

Osby 6 6 0 

Perstorp 5 7 -2 

Simrishamn 7 8 -1 

Sjöbo 7 7 0 

Skurup 8 10 -2 

Staffanstorp 10 10 0 

Svalöv 7 7 0 

Svedala 9 9 0 

Tomelilla 7 6 1 

Trelleborg 11 12 -1 

Vellinge 10 8 2 

Ystad 10 11 -1 

Åstorp 8 9 -1 

Ängelholm 9 7 2 

Örkelljunga 7 6 1 

Östra Göinge 4 6 -2 
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Mätning av kvävedioxid i gaturum i Skånes kommuner 

Kvävedioxidhalterna i gaturummen var något högre än halterna i den urbana bakgrunden. I 

genomsnitt ökade kvävedioxidhalten med 43 % i gaturummet i jämförelse med den urbana 

bakgrunden. Det finns dock en stor spridning på materialet med en standardavvikelse på 27 

%. Kommunerna Östra Göinge, Malmö och Klippan uppvisade störst skillnader. I dessa 

kommuner steg kvävedioxidhalten med över 100 % i gaturummet. Den genomsnittliga 

kvävedioxidhalten i gatumiljö i Skåne under november – december 2014 var 12,7 µg/m
3
 

(Tabell 7). 

 

Den faktiska skillnaden mellan beräknade och uppmätta kvävedioxidhalter i de 33 

gaturummen i Skåne varierar. Ett positivt värde innebär att uppmätt halt är högre än beräknad 

halt. Skillnaden är som störst i Hässleholm, Höganäs, Hörby, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, 

Staffanstorp, Tomelilla och Ystad. I samtliga tätorter är skillnaden mellan uppmätthalt och 

beräknad halt mer eller lika med 3 µg/m
3
. Mest trolig orsak till att beräknade halter inte 

överensstämmer med verkliga halterna är att trafikmängden på väg inte är korrekt eller att 

fordonsfördelningen inte stämmer. Dessutom är det ibland svårt att återge rätt egenskaper för 

ett visst gaturum för att återspegla de faktiska förhållandena för spridning av luftföroreningar i 

gaturummet. Båda dessa faktorer har stor påverkan på den beräkande halten. 

 
Tabell 8 Beräknad och uppmätt kvävedioxidhalter i gaturumsmiljö för de 33 skånska kommunerna  

under november – december 2014, samt differensen i absoluta tal och procent. Enhet µg/m
3
. 

Kommun Uppmätt 
NO2  

Beräknat NO2  
Inkl. bakgrundshalt 

Differens Anmärkning 

 

Bjuv 10 9 1  

Bromölla 9 7 2 Troligtvis underskattade trafikmängd 

Burlöv 19 20 -1  

Båstad 11 12 -1  

Eslöv 15 17 -2  

Helsingborg 25 26 -1  

Hässleholm 10 13 -3 Öppet gaturum svårt att modellera 

Höganäs 14 11 3 Troligtvis underskattade bakgrundshalt 

Hörby 11 14 -3 Öppet gaturum svårt att modellera 

Höör 11 13 -2  

Klippan 
11 

14 -3 Ofullständig kunskap om trafikflöden 

på vägarna 

Kristianstad 
15 

11 4 Trafikens utsläpp inom kommunen 

troligtvis för låg 

Kävlinge 15 18 -3 Öppet gaturum svårt att modellera 

Landskrona 18 20 -2  

Lomma 14 14 0  

Lund 14 16 -2 Troligtvis överskattad trafikmängd 

Malmö 28 30 2  

Osby 9 9 0  

Perstorp 7 9 -2  

Simrishamn 10 11 -1  

Sjöbo 9 9 0  

Skurup 13 13 0  

Staffanstorp 12 15 -3 Troligtvis överskattad trafikmängd 
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Svalöv 9 10 -1  

Svedala 11 10 1  

Tomelilla 
11 

6 5 Saknas trafikinformation från kommun 

sannolikt för låga trafikflöden i tätorten 

Trelleborg 15 16 -1  

Vellinge 12 12 0  

Ystad 11 15 -4 Vägtrafik troligtvis överskattad 

Åstorp 8 10 -2  

Ängelholm 16 18 -2  

Örkelljunga 10 11 -1  

Östra Göinge 9 6 -3 Saknas trafikinformation från kommun 
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Bjuvs kommun 

I Bjuvs kommun bor 14 894 invånare på en yta av 115 km
2
 (SCB 2014). Kommunen 

domineras av sex verksamheter, vilka står för en stor del av utsläppen till luft. De totala 

utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 215 ton/år (Tabell 9) och utgör 1,3 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita i kommunen ligger 

högre än genomsnittet i länet (13 kg). Industri och energiproduktion står för den största delen 

av kväveoxidutsläppen, vilket utgör 30 %. Vägtrafiken står endast för 19 % av utsläppen av 

kväveoxider. 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 106 ton/år och utgör 3,2 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Partikelutsläppet per capita (7 kg) ligger högre än 

genomsnittet i länet (3 kg). Avseende utsläpp av partiklar är det tydligt att Bjuv är en 

industrikommun, då hela 54 % av utsläppen kommer från industri eller energiproducenter 

(Figur 16). 

 
Tabell 9 Utsläpp av olika luftföroreningar i Bjuvs kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år.  

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg/år) 

Kväveoxider (NOx) 215 14 

Partiklar (PM10) 106 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Figur 6 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Bjuvs kommun i kg/år. 



 

 27 

Figur 7 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Bjuvs kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger kring 8-12 g/m
3
 i Bjuvs tätort 

(urban bakgrund) och 5-7 g/m
3
 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten Bjuv stöds 

av mätningarna som gjordes under november-december 2014 (Bilaga 2). 

 

Även beräknad halt för gatumiljö (Norra Storgatan) i Bjuvs tätort överensstämmer bra i 

jämförelse med uppmätt värde (se Tabell 8). De beräknade kvävedioxidhalterna för Bjuvs 

gaturum ligger på ca 9 µg/m
3
. Då både uppmätta och beräknade halter ligger långt under 

miljökvalitetsnormen och den undre utvärderingströskeln krävs inga uppföljande mätningar 

av kvävedioxid inom den närmsta framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx                 PM10 
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Figur 8 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Bjuvs kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 9 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m
3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen (friluftsbadet) för urban bakgrundshalt i Bjuvs tätort (Figur 

19). I Bjuvs kommun kommer 39 % av halten från kommunens egna närområden, 20 % kan 

härledas från övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 41 % 

beräknas till ett långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den så kallade 

bakgrundshalten. 

 

 
Figur 10 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger generellt mellan 13 och 18 g/m
3
 

i Bjuvs kommun. Dessa halter ligger under miljökvalitetsnormen och den nedre 

utvärderingströsklen. Inga mätningar av partiklar har genomförts vilket gör det svårt att 

utvärdera resultatet. Saint Gobains Isover ABs- anläggning utmärker sig, vilket medför halter 

uppemot 19-20 g/m
3
i omgoivningen kring verksamheten. I likhet med kartläggningen 2009 

är bedömningen av beräknade halter av partiklar PM10 att en mer detaljerad undersökning bör 

göras för att klargöra om effekten från anläggningen är så stor som beräkningen visar. För 

övrigt är bedömningen att partikelhalterna i kommunen är så låga att inga uppföljande 

mätningar är nödvändig inom den närmsta framtiden. 

 

Figur 11 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Bjuvs kommun, enhet µg/m
3. 



 

 32 

Bromölla kommun 

I Bromölla kommun bor 12 400 invånare på en yta av 165 km
2
 (SCB 2014). Bromöllas 

utsläpp till luft domineras främst av en stor industrianläggning, Nymölla AB, vilken står för 

merparten av kväveoxidutsläppen. De totala utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 

761 ton/år (Tabell 10) och utgör 4,5 % av det totala utsläppet inom Skåne län. Det totala 

kväveoxidutsläppet per capita (61 kg) i kommunen ligger betydligt högre än genomsnittet i 

länet (13 kg). 

 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 82 ton/år och utgör 2,5 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Även det totala partikelutsläppet per capita (7 kg) i 

kommunen ligger högre än genomsnittet i länet (3 kg). Partikelutsläppen domineras av 

småskalig uppvärmning, men även här är utsläppet från industrisektorn relativt stor (Figur 

23). 

 
Tabell 10 Utsläpp av olika luftföroreningar i Bromöllas kommun i ton per år, samt per capita i kilo per 

år. Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 761 61 

Partiklar (PM10) 82 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 12 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Bromöllas kommun i kg/år. 



 

 33 

Figur 13 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Bromöllas kommun för respektive luftförorening. 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 8-12 g/m
3
 i Bromölla tätort 

(urban bakgrund) och 3-6 g/m
3
 på landsbygden. I områden kring Nymölla pappersbruk och 

motorvägen E22:an söder om centralorten, ligger årsmedelhalten på ca 15-20 g/m
3
. 

 

Mätningarna under nov-dec 2014 visar på en urban bakgrundshalt kring 6 g/m
3
 intill 

lekplatsen vid Mäster Palms gata. De beräknade halterna i tätorten stämmer väl överens med 

mätvärdet. Beräknad halt för gatumiljö (Storgatan) i Bromölla tätort understiger något det 

uppmätta värdet (se Tabell 8). En trolig förklaring att trafikmängden är underskattad. 

 

Då både uppmätta och beräknade halter ligger långt under normen och den undre 

utvärderingströskeln krävs inga uppföljande mätningar av kvävedioxid inom den närmsta 

framtiden.  
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Figur 14 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Bromölla kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 15 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m
3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen för urban bakgrundshalt i Bromölla tätort. I Bromölla 

kommun kommer 42 % av halten från kommunens egna närområden, 10 % kan härledas från 

övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 48 % beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten (Figur 26). 

 

 
Figur 16 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund. 
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 13-15 g/m
3
 i Bromölla tätort 

(urban bakgrund). Halterna ligger under normen samt den nedre utvärderingströsklen. Inga 

mätningar av partiklar har genomförts inom uppdraget eller av kommunen vilket gör det svårt 

att utvärdera resultatet. Bedömningen är dock att partikelhalterna är så pass låga att inga upp-

följande mätningar är nödvändig inom den närmsta framtiden.  

Figur 17 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Bromöllas kommun, enhet µg/m
3
. 
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Burlöv kommun 

I Burlövs kommun bor 17 211 invånare på en yta av 19 km
2
 (SCB 2014), vilket gör 

kommunen till Skånes minsta kommun (avseende ytan). De totala utsläppen av kväveoxider i 

kommunen uppgår till 219 ton/år (Tabell 11), vilket utgör 1,3 % av det totala utsläppet inom 

Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (13 kg) i kommunen ligger på samma nivå 

som genomsnittet i länet (13 kg). Med ett stort lokalt källbidrag från de stora motorvägarna, 

som korsar kommunen, står vägtrafiken för mer än hälften av allt kväveoxidutsläpp.  

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 42 ton/år vilket utgör 1,3 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län.  Det totala partikelutsläppet per capita (2 kg) i kommunen 

ligger lägre än genomsnittet i länet (3 kg). För partiklar är det vägtrafiken som står för största 

delen av utsläppet (Figur 29).  

 
Tabell 11 Utsläpp av olika luftföroreningar i Burlövs kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 219 13 

Partiklar (PM10) 42 2 

Figur 18 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Burlövs kommun i kg/år. 
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Figur 19 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Burlövs kommun för respektive luftförorening. 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 15-20 g/m
3
 i Burlövs tätort 

(urban bakgrund) och ca 9 g/m
3
 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten stöds av 

mätningarna som gjordes under nov-dec 2014 (tabell 7 och 8) och mätningar kommunen 

genomfört i egen regi. Beräknad halt för gatumiljö (Lundavägen) i Burlövs tätort var något 

högre och överskattas i jämförelse med uppmätt värde (se Tabell 8). De beräknade 

kvävedioxidhalterna i gatumiljön ligger på ca 20 g/m
3
. 

 

Både uppmätta och beräknade halter ligger under miljökvalitetsnormen och den nedre 

utvärderingströskeln. Det finns dock flera områden kring de stora motorvägarna E22 och E6 

kring Åkarp där halterna överstiger 20 g/m
3
 som kommunen bör vara observant på framtida 

trafikmängder och bebyggelse nära motorvägarna. Men varken uppmätta eller beäknade halter 

för kvävedioxid i Burlövs kommun tyder idagsläget på att kommunen behöver kontinuerliga 

mätningar. 
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Figur 20 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Burlövs kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 21 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m
3. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen för urban bakgrundshalt i Burlövs tätort. I Burlövs kommun 

kommer 59 % av halten från kommunens egna närområden, 26 % kan härledas från övriga 

Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 15 % beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten (Figur 32). 

 

 
 
Figur 22 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 14-18 g/m
3
 i Burlövs tätort 

(urban bakgrund). Halterna ligger under normen och den nedre utvärderingströskeln. 

Kommunen har genomfört mätningar i egen regi. Senaste mätningen i urban bakgrundsmiljö 

var år 2006 och gav årsmedelvärden på 20 g/m
3
. Mätningar i gatumiljö år 2015, 2011 och 

2010 gav värden på ca 16-20 g/m
3
 (årsmedelvärde). Bedömningen är därför att partikelhalter 

i gatumiljö kan överstiga värden högre än den nedre utvärderingströskeln och att uppföljande 

mätningar bör göras. 

Figur 23 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Burlövs kommun, enhet µg/m
3
. 
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Båstad kommun  

I Båstad kommun bor 14 419 invånare på en yta av 218 km
2
 (SCB 2014). De totala utsläppen 

av kväveoxider i kommunen uppgår till 217 ton/år (Tabell 12) och utgör 1,3 % av det totala 

utsläppet inom Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (15 kg) i kommunen ligger 

något högre än genomsnittet i länet (13 kg). Som för de flesta kommuner i Skåne är 

vägtrafiken den dominerande utsläppskällan för kväveoxider. 

 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 38 ton/år och utgör 1,3 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Det totala partikelutsläppet per capita (3 kg) i Båstad ligger 

på samma nivå som genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är vägtrafik den 

dominerande utsläppskällan i Båstad kommun (Figur 35).  
Tabell 12 Utsläpp av olika luftföroreningar i Båstads kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 217 15 

Partiklar (PM10) 38 3 

 Figur 24 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Båstads kommun i kg/år. 
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Figur 25 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Båstads kommun för respektive luftförorening. 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid inom Båstad kommun varierar kraftigt. De 

högsta halterna, 12-17 g/m
3
, finns utmed E6:an och det är tydligt hur närheten till 

motorvägen  påverkar halterna i Östra Karup. I Båstad tätort och på landsbygden ligger 

halterna på ca 3-6 g/m
3
. De beräknade halterna i tätorten (urban bakgrund) stämmer väl 

överens med mätdata, från mätningen av urban bakgrundshalt som gjordes under nov-dec 

2014 (Bilaga 2). 

 

Beräknad halt för gatumiljö (Köpmansgatan) i Båstad tätort stämmer också väl överens med 

uppmätt värde (se Tabell 8). Årsmedelhalterna nära E6:an vid Östra Karup ligger kring 20 

g/m
3
 och därmed nära den nedre utvärderingströskeln. Trafiken på E6:an är intensiv och 

andelen tunga fordon är stor. Bedömningen är därför att halterna för detta område bör utredas 

mer i detalj för att säkerställa att halterna inte överstiger den nedre utvärderingströskeln.  

Trots detta är vår bedömning att halterna av kvävedioxid är så pass låga att inga mätningar för 

kommunen krävs. 
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Figur 26 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Båstads kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 27 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen (stadsparken) för urban bakgrundshalt i Båstads tätort. I 

Båstads kommun kommer 44 % av halten från kommunens egna närområden, 10 % kan 

härledas från övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan hela 46 

% beräknas till ett långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten. 

 

 
Figur 28 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 13-15 g/m
3
 i Båstads tätort. 

Halterna ligger under normen och den nedre utvärderingströsklen. Inga mätningar av partiklar 

har genomförts inom projektet eller kommunen vilket gör det svårt att utvärdera resultatet. 

Noterbart är att halterna längs med motorvägen är aningen högre än i övriga kommunen. 

Bedömningen är dock att partikelhalterna är så pass låga att inga uppföljande mätningar är 

nödvändig inom den närmsta framtiden. 

 

Figur 29 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Båstad kommun, enhet µg/m
3
. 
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Eslöv kommun  

I Eslövs kommun bor 32 179 invånare på en yta av 421 km
2 

(SCB 2014). De totala utsläppen 

av kväveoxider i kommunen uppgår till 558 ton/år (Tabell 13) och utgör 3,3 % av det totala 

utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (17 kg) i kommunen ligger på 

en högre nivå än genomsnittet i länet (13 kg). Som i de flesta kommuner i Skåne är 

vägtrafiken den dominerande utsläppskällan för kväveoxider. Men i Eslövs kommun är även 

tågtrafikens bidrag relativt hög. Tillsammans bidrar dessa två med ca 30 % av 

kväveoxidutsläppen inom kommunen. 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 206 ton/år och utgör 6,2 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Även det totala partikelutsläppet per capita (6 kg) i Eslöv 

ligger betydligt högre än genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är jordbruket och 

skogsbruk, i form av utsläpp från arbetsmaskiner, den dominerande utsläppskällan i Eslövs 

kommun (Figur 41). 

 
Tabell 13 Utsläpp av olika luftföroreningar i Eslövs kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 558 17 

Partiklar (PM10) 206 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 30 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Eslövs kommun i kg/år. 
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Figur 31 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Eslövs kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 10-15 g/m
3
 i Eslövs tätort (urban 

bakgrund) och 5-8 g/m
3
 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten stöds av mätdata, 

från mätningen av urban bakgrundshalt som gjordes under 2014 (Bilaga 2). Beräknad halt för 

gatumiljö (Västergatan) i Eslövs tätort var däremot något högre och överskattad i jämförelse 

med uppmätt värde (se Tabell 8). Dock är det svårt att klargöra vilket som ger mest 

sanningsenlig haltnivå, då både mätvärde och den mängd trafik på Västergatan som ligger 

som grund för den beräknade halten, kan vara felaktig.  

 

Då både uppmätta och beräknade halter ligger långt under normen och den undre ut-

värderingströskeln krävs inga uppföljande mätningar av kvävedioxid inom den närmsta 

framtiden. 
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Figur 32 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Eslövs kommun, enhet µg/m
3
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Figur 33 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m
3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen (stadsparken) för urban bakgrundshalt i Eslövs tätort. I Eslövs 

kommun kommer 42 % av halten från kommunens egna närområden, 17 % kan härledas från 

övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 41 % beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten.   

 

 

 
Figur 34 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) för partiklar (PM10) ligger på 14-15 g/m
3
 i Eslöv tätort 

(urban bakgrund) och 13 g/m
3
 på landsbygden. Halterna ligger under normen samt den nedre 

utvärderingströsklen. Inga mätningar av partiklar har genomförts inom uppdraget eller kom-

munen vilket gör det svårt att utvärdera resultatet. Bedömningen är dock att partikelhalterna 

är så pass låga att inga uppföljande mätningar är nödvändig inom den närmsta framtiden. 

 

Figur 35 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Eslövs kommun, enhet µg/m
3
. 
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Helsingborg stad 

I Helsingborgs kommun bor 135 344 invånare på en yta av 346 km
2
 (SCB 2014). Merparten 

av dessa bor i eller pendlar in till centraltätorten Helsingborg. De totala utsläppen av 

kväveoxider i kommunen uppgår till 1642 ton/år (Tabell 14) och utgör 9,6 % av det totala 

utsläppet inom Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (12 kg) i kommunen ligger 

något lägre än genomsnittet i länet (13 kg). Vägtrafik och sjöfarten är de dominerande 

källorna för kväveoxidutsläppen. 

 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 320 ton/år och utgör 9,7 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Det totala partikelutsläppet per capita (2 kg) ligger lägre än 

genomsnittet i länet (3 kg). Helsingborgs utsläpp av luftföroreningar domineras till största del 

av olika former av transport. Utöver centraltätorten och ett tiotal mindre tätorter består 

Helsingborgs kommun till stora delar av åkermark, vilket är framträdande för partikelutsläpp, 

där 33 % kommer från jordbrukets arbetsmaskiner (Figur 47).  

 
Tabell 14 Utsläpp av olika luftföroreningar i Helsingborgs kommun i ton per år, samt per capita i kilo per 

år. Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 1642 12 

Partiklar (PM10) 320 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Helsingborgs kommun i kg/år. 
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 Figur 37 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Helsingborgs kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Helsingborg är en medelstor stad med mycket vägtrafik. Ett annat utmärkande drag för 

kommunen är sjöfarten i Öresund, som ger ett tydligt avtryck resultaten från 

spridningsberäkningarna för kommunen. Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid 

ligger på 15-20 g/m
3
 i Helsingborgs tätort (urban bakgrund) och 6-8 g/m

3
 på landsbygden 

(Figur 48 & 49). Nära hamnområdena är halterna som högs, uppemot 30 g/m
3
 som 

årsmedelvärde. 

 

De beräknade kvävedioxidhalterna i tätorten stöds av mätningarna som gjordes under nov-dec 

2014 vid Kärnan – Landborgspromenaden. Även beräknad halt för gatumiljö (Hälsovägen) i 

Helsingborgs tätort stämde väl överens med uppmätt halt (se Tabell 8).  

 

De beräknade kvävedioxidhalterna för gatumiljöer i Helsingborgs tätort ligger på ca 25 µg/m
3
 

vilket gränsar till den övre utvärderingströskeln. Höga kvävedioxidhalter i Helsingborg är 

dock inget nytt problem och åtgärder görs för att minska utsläppen av kväveoxider inom 

kommunen. Dessuom uppfyller kommunen kravet på kontinuerliga mätningar av 

kvävedioxod med två mätplatser avseende kvävedioxid, en i taknivå och en i gatumiljö. Men 

fler gatumiljöer bör undersökas för att säkerställa att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid 

inte överskrids. 

NOx                 PM10 
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Figur 38 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Helsingborgs kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 39 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m
3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen för urban bakgrundshalt i Helsingborgs tätort. I Helsingborgs 

kommun kommer 69 % av halten från kommunens egna närområden, 12 % kan härledas från 

övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 19 % beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten (Figur 50). 

 

 
Figur 40 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund. 
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 14-18 g/m
3
 i Helsingborgs 

tätort (urban bakgrund). Kommunens egna mätningar visar på 19 µg/m
3
 som årsmedelvärde år 

2014, vilket stämmer väl överens med beräknade halter. Halterna tangerar den nedre 

utvärderingströskeln och därmed rekommenderar vi uppföljande mätningar av partiklar. 

Kommunens mätning flyttades till Drottninggatan under 2009 och är nu placerad i en typisk 

gatumiljö. 

 

 

 

 
Figur 41 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Helsingborgs kommun, enhet µg/m

3
. 
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Hässleholm kommun 

I Hässleholms kommun bor 50 565 invånare på en yta av 1 276 km
2
 (SCB 2014). Kommunen 

är därmed den största kommunen i Skåne till ytan. De totala utsläppen av kväveoxider i 

kommunen uppgår till 1 957 ton/år (Tabell 15) och utgör 5,6 % av det totala utsläppet inom 

Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (19 kg) i kommunen ligger betydligt 

högre än genomsnittet i länet (13 kg). Vägtrafik tillsammans med övrig trafik bidrar till mer 

än hälften av kväveoxidutsläppet i kommunen.  

 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 191 ton/år och utgör 5,8 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Även det totala partikelutsläppet per capita (4 kg) ligger 

något högre än genomsnittet i länet (3 kg). De höga partikelutsläppen beror till största del på 

en stor andel småskalig uppvärmning i kommunen (Figur 53). 

 
Tabell 15 Utsläpp av olika luftföroreningar i Hässleholms kommun i ton per år, samt per capita i kilo per 

år. Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 957 19 

Partiklar (PM10) 191 4 

 

 

Figur 42 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Hässleholms kommun i kg/år. 
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Figur 43 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Hässleholms kommun för respektive luftförorening. 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 7-11 g/m
3
 i Hässleholms tätort 

(urban bakgrund) och 5-6 g/m
3
 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten stöds av 

mätningarna som gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2). 

Beräknad halt för gatumiljö (Viaduktsgatan) i Hässleholms tätort överskattades något i 

jämförelse med uppmätt halt (se Tabell 8). Vald gata har ett relativt öppet gaturum med gott 

om öppningar mellan huskropparna som skapar en god utspridning av luftföroreningarna som 

genereras av vägtrafiken på Viaduktsgatan, och därmed skapas inga höga halter i gaturummet. 

Då denna typ av gaturum är svåra att återskapa i modellen så blir resultatet att beräknad halt 

med aktuellt trafikflöde högre än verkligheten. 

 

De beräknade kvävedioxidhalterna för gatumiljöer i Hässleholms tätort ligger troligen inte 

över 20 g/m
3
 just på grund av att många gator i Hässleholm har en öppen karaktär med breda 

trottoarer och relativt gles bebygelse runt omkring. Kommunen bör dock vara observat på att 

rådande trafikmångder på huvudgatorna genom tätorten kan generera höga halter som 

överstiger nedre utvärderingströskeln i fall gaturummet förtätas och/eller smalnas av. 

 

Idagsläget överstiger varken uppmätta eller beräknade halter av kvävedioxid i Hässleholm 

normen eller någov av utvärderingströsklarna vilket gör att inga inga uppföljande mätningar 

av kvävedioxid krävs. 

NOx                 PM10 
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Figur 44 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Hässleholms kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 45 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m
3
. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 66 

Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen för urban bakgrundshalt i Hässleholms tätort. I Hs kommun 

kommer 64 % av halten från kommunens egna närområden, 3 % kan härledas från övriga 

Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 33 % beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten (Figur 56). 

 

 
Figur 46 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund. 
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 14-16 g/m
3
 i Hässleholms 

tätort (urban bakgrund) och 13 g/m
3
 på landsbygden. Några beräkningar eller mätningar har 

inte gjorts i gatumiljö, i vilka man kan förvänta sig högre halter. Bedömningen är att halterna 

kan komma över den nedre utvärderingströskeln och att det därmed kan behövas göras 

mätningar i kommunen, fram för allt i gatumiljö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 47 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Hässleholms kommun, enhet µg/m
3
. 
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Höganäs kommun 

I Höganäs kommun bor 25 298 invånare på en yta av 143 km
2
 (SCB 2014). Höganäs är en 

industrikommun där Höganäs AB gör ett tydligt avtryck i emissionsfördelningen för 

kommunen (Figur 58 och 59). De totala utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 253 

ton/år (Tabell 16) och utgör 1,5 % av det totala utsläppet inom Skåne län. Det totala 

kväveoxidutsläppet per capita (10 kg) i kommunen ligger lägre än genomsnittet i länet (13 

kg). Vägtrafiken står för en fjärdedel av kväveoxidutsläppen.  

 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 37 ton/år och utgör 1,1 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Även det totala partikelutsläppet per capita (1 kg) ligger lägre 

än genomsnittet i länet (3 kg). Vägtrafiken står för merparten av partikelutsläppet (Figur 59).  

 
Tabell 16 Utsläpp av olika luftföroreningar i Höganäs kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 253 10 

Partiklar (PM10) 37 1 

 

 

 

Figur 48 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Höganäs kommun i kg/år. 
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Figur 49 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Höganäs kommun för respektive luftförorening. 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 7-11 g/m
3
 i Höganäs tätort 

(urban bakgrund) och 5-7 g/m
3
 på landsbygden. Noterbart är att både industriområdet norr 

om tätorten och trafiken söder om Höganäs tätort har tydlig påverkan på halterna. De 

beräknade halterna i tätorten stöds av mätningarna som gjordes under nov-dec 2014 vid 

Folkets park (Bilaga 2) med god överensstämmelse. Även kommunens egna mätningar under 

åren 2011-2015 i urban bakgrund visar på halter kring 9-10 g/m
3
(årsmedelvärde). 

 

Beräknad halt för gatumiljö (Storgatan) i Höganäs tätort var något lägre än uppmätt värde (se 

Tabell 8). Gaturumsmätningen och beräkningen gjordes för Storgatan. Till skillnad från förra 

kartläggningen av kvävedioxid och partikelhalter för kommunen, finns nu uppdatera trafik 

med kända trafikflöden på huvudvägnätet för Höganäs tätort. Kunskap som gör att beräknade 

halter av kvävedioxid för tätorten stämmer väl överens med verkligheten. Trots god kunskap 

om trafikflöden och andel tungtrafik underskattas beräknad halt i jämförelse med uppmätt 

halt. Det är svårt att klargöra vilken som ger mest sanningsenlig haltnivå, då både mätvärde 

och den mängd trafik på Storgatan som ligger som grund för den beräknade halten, kan vara 

felaktig. 

 

De uppmätta kvävedioxidhalterna i gatumiljön var ca 14 µg/m
3 

och understiger både normen 

och samtliga utvärderingströsklar. Då det finns flera vägar och gatumiljöer i tätorten med 

betydligt högre trafikflöden är det troligt att det finns fler gaturum med högre halter. Det vore 

därför av intresse att undersöka fler gatumiljöer i Höganäs kommun fram över. Även 

bostadsområdena i närhet till Höganäs ABs verksamhet och utsläpp är intressanta platser att 

detaljstudera för att säkerställa att halterna av kvävedioxid inte överstiger den undre 

utvärderingströskeln. Vår bedömning är dock att halterna av kvävedioxid i kommunen är så 

pass låga att inga uppföljande mätningar av kvävedioxid krävs idagsläget. 
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Figur 50 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Höganäs kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 51 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m
3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen för urban bakgrundshalt i Höganäs tätort. I Höganäs kommun 

kommer 46 % av halten från kommunens egna närområden, 13 % kan härledas från övriga 

Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 41 % beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten (Figur 62).   

 

 

 
Figur 52 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 13-15 g/m
3
 i Höganäs tätort 

(urban bakgrund) men med områden kring hamnen och lokala utsläpp där halterna kan nå upp 

emot 18 g/m
3
. Kommunen mäter partiklar i urban bakgrund och dessa visar under 2009-

2015 på halter 16-20 g/m
3
. Vår slutsats är att fortfarande saknas emissionskällor i databasen 

vilket gör att beräknade halter underskattar verklig halt av partiklar PM10 i Höganäs. 

Uppmätta halter överstiger den nedre utvärderingströskeln och fortsatta kontinuerliga 

mätningar krävs för kommunen för att kontrollera att halterna av partiklar PM10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 53 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Höganäs kommun, enhet µg/m
3
. 
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Hörby kommun 

I Hörby kommun bor 14 927 invånare på ytan av 422 km
2
 (SCB 2014). De totala utsläppen av 

kväveoxider i kommunen uppgår till 250 ton/år (Tabell 17) och utgör 1,5 % av det totala 

utsläppet inom Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (17 kg) i kommunen ligger 

högre än genomsnittet i länet (13 kg). Som i de flesta kommuner i Skåne är vägtrafiken den 

dominerande utsläppskällan för kväveoxider. Jord- och skogsbruket, i form av arbetsmaskiner 

står för en tredjedel av kväveoxidutsläppet. 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 45 ton/år och utgör 1,4 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Det totala partikelutsläppet per capita (3 kg) i Hörby ligger i 

nivå med genomsnittet i länet (3 kg). Partikel-utsläppen i Hörby kommun kommer främst från 

småskalig uppvärmning (Figur 65). 
  

Tabell 17 Utsläpp av olika luftföroreningar i Hörby kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 250 17 

Partiklar (PM10) 45 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 54 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Hörby kommun i kg/år. 
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Figur 55 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Hörby kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 7-10 g/m
3
 i Hörbys tätort (urban 

bakgrund) och 4-6 g/m
3
 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten stöds av mätdata, 

från mätningen av urban bakgrundshalt som gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2).  

 

Beräknad halt för gatumiljö (Storgatan) i Hörby tätort överskattar halten något i jämförelse 

med uppmätt halt (se Tabell 8). Det är svårt att klargöra vilken som ger mest sanningsenlig 

haltnivå, då både mätvärde och den mängd trafik på Storgatan som ligger som grund för den 

beräknade halten, kan vara felaktig. 

 

Då både uppmätta och beräknade kvävedioxidhalterna i Hörby ligger långt under normen och 

den undre utvärderingströskeln krävs inga uppföljande mätningar av kvävedioxid inom den 

närmsta framtiden. 
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Figur 56 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Hörby kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 57 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m
3. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen för urban bakgrundshalt i Hörby tätort. I Hörby kommun 

kommer 49% av halten från kommunens egna närområden, 6% kan härledas från övriga 

Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 45% beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten (Figur 68). 

 

 

 
Figur 58 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.  
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 13-15 g/m
3
 i Hörby tätort 

(urban bakgrund). Halterna ligger långt under normen samt den nedre utvärderingströsklen. 

Inga mätningar av partiklar har genomförts inom projektet eller kommunen vilket gör det 

svårt att utvärdera resultatet. Bedömningen är dock att partikelhalterna är så pass låga att inga 

uppföljande mätningar är nödvändig inom den närmsta framtiden.  

 
Figur 59 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Hörby kommun, enhet µg/m

3
. 
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Höör kommun 

I Höörs kommun bor 15 770 invånare på en yta av 293 km
2
 (SCB 2014). De totala utsläppen 

av kväveoxider i kommunen uppgår till 263 ton/år (Tabell 18) och utgör 1,5 % av det totala 

utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (17 kg) i kommunen ligger 

högre än genomsnittet i länet (13 kg). Som i de flesta kommuner i Skåne är vägtrafiken den 

dominerande utsläppskällan för kväveoxider. Men i Höörs kommun är även tågtrafikens 

bidrag relativt hög. 

 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 45 ton/år och utgör 1,4 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län.  Det totala partikelutsläppet per capita (3 kg) i Höör ligger på 

samma nivå som genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är vägtrafiken den 

dominerande utsläppskällan i kommun (Figur 71). 

 
Tabell 18 Utsläpp av olika luftföroreningar i Höörs kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 263 17 

Partiklar (PM10) 45 3 

 

 

Figur 60 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Höör kommun i kg/år. 
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Figur 61 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Höörs kommun för respektive luftförorening. 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 7-10 g/m
3
 i Höörs tätort (urban 

bakgrund) och 4-6 g/m
3
 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten stöds av mät-

ningarna som gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2). 

 

Beräknad halt för gatumiljö (Mejerigatan) i Höörs tätort var något högre än uppmätt värde (se 

Tabell 8). Då både uppmätta och beräknade halter ligger långt under normen och den undre 

utvärderingströskeln krävs dock inga uppföljande mätningar av kvävedioxid inom den 

närmsta framtiden. 
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Figur 62 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Höörs kommun, enhet µg/m

3
. 
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Figur 63 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 84 

Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen för urban bakgrundshalt i Höörs tätort. I Höörs kommun 

kommer 53 % av halten från kommunens egna närområden, 5 % kan härledas från övriga 

Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 42 % beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten (Figur 74). 

 

 

 
Figur 64 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 13-14 g/m
3
 i Höörs tätort 

(urban bakgrund). Halterna ligger under miljökvalitetsnormen samt den nedre 

utvärderingströsklen. Bedömningen är att partikelhalterna är så pass låga att inga uppföljande 

mätningar är nödvändiga inom den närmsta framtiden. 

 

 

Figur 65 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Höörs kommun, enhet µg/m
3
. 
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Klippan kommun 

I Klippans kommun bor 16 733 invånare på en yta av 376 km
2
 (SCB 2014). De totala 

utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 283 ton/år (Tabell 19) och utgör 1,7 % av 

det totala utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (17 kg) i kommunen 

ligger högre än genomsnittet i länet (13 kg). Som i de flesta kommuner i Skåne är vägtrafiken 

den dominerande utsläppskällan för kväveoxider. I Klippans kommun står väg E4 för stora 

utsläpp av kväveoxider.  

 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 81 ton/år och utgör 2,5 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Även det totala partikelutsläppet per capita (5 kg) ligger 

något högre än genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är småskalig uppvärmning 

den dominerande utsläppskällan i Klippans kommun (Figur 77). 

 
Tabell 19 Utsläpp av olika luftföroreningar i Klippans kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 283 17 

Partiklar (PM10) 81 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 66 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Klippans kommun i kg/år. 
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Figur 67 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Klippans kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 7-10 g/m
3
 i Klippans tätort 

(urban bakgrund) och 5-7 g/m
3
 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten stöds av 

mätningarna som gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2). 

 

Beräknad halt för gatumiljö (Storgatan) i Klippans tätort överskaddade halten i jämförelse 

med uppmätt värde (se Tabell 8). Troligtvis har trafikmängden på gatan överskattats. Då både 

uppmätta och beräknade halter ligger långt under normen och den undre utvärderingströskeln 

krävs inga uppföljande mätningar av kvävedioxid inom den närmsta framtiden. 
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Figur 68 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Klippans kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 69 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen för urban bakgrundshalt i Klippans tätort. I Klippans 

kommun kommer 53% av halten från kommunens egna närområden, 6% kan härledas från 

övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 41% beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten (Figur 80). 

 

 
Figur 70 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 91 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 13-15 g/m
3
 i Klippans tätort 

(urban bakgrund). Inga aktuella mätningar av patiklar har gjots i kommunen vilket gör det 

svårt att utvärdera beräknade halter. Bedömningen är dock att partikelhalterna är så pass låga 

att inga uppföljande mätningar är nödvändig inom den närmsta framtiden. 

Figur 71 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Klippan kommun, enhet µg/m
3. 
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Kristianstad kommun 

I Kristianstad kommun bor 81 826 invånare på en yta av 1 250 km
2
 (SCB 2014). Kommunen 

är Sveriges tätortstätaste kommun, där cirka hälften av invånarna bor i centralorten 

Kristianstad. De totala utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 1 086 ton/år (Tabell 

20) och utgör 6,4 % av det totala utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per 

capita (13 kg) i kommunen ligger på samma nivå som genomsnittet i länet (13 kg). Som i de 

flesta kommuner i Skåne är vägtrafiken den dominerande utsläppskällan för kväveoxider.  

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 194 ton/år och utgör 5,9 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Det totala partikelutsläppet per capita (2 kg) i Kristianstad 

kommun ligger något lägre än genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är den 

småskaliga uppvärmningen den dominerande utsläppskällan i kommunen (Figur 83). 

 
Tabell 20 Utsläpp av olika luftföroreningar i Kristianstads kommun i ton per år, samt per capita i kilo per 

år. Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 1 086 13 

Partiklar (PM10) 194 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 72 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Kristianstads kommun i kg/år. 
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Figur 73 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Kristianstads kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 10-12 g/m
3
 i Kristianstad tätort 

(urban bakgrund) respektive 7-8 g/m
3
 i Åhus tätort medan landsbygden ligger på halter kring 

5-7 g/m
3
. De beräknade halten för urban bakgrund underskattas i jämförelse med uppmätt 

halt vid mätningen nov-dec 2014 (Bilaga 2). Jämförelsen mellan uppmätt och beräknad halt 

vid lekplatsen vid Karlavägen visar att de uppmätta halterna var högre än beräknade halter, 

vilket tyder på att det saknas emissionkällor i databasen. 

 

Även beräknad halt för gatumiljö (Nya Boluevarden) i Kristianstads tätort underskattar halten 

kvävedioxid i jämförelse med uppmätt halt (se Tabell 8). Det mest sannolika är att vägtrafiken 

i kommunen är underskattad, både för de kommunala vägarna i tätorten och landsvägarna. En 

mer ingående studie av trafiken tillsammans med en mätkampanj för att utreda var det saknas 

trafik och eventuellt andra utsläppskällor krävs för att säkerställa att kommunen inte 

överstiger några gränsvärden för utvärderingströsklarna. Utifrån tätortens storlek och 

trafikflöden är det troligt att det finns fler gaturum med högre halter än vad denna utredning 

visar. 
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Figur 74 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Kristianstads kommun, enhet µg/m
3
.
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Figur 75 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen för urban bakgrundshalt i Kristianstads tätort. I Kristianstads 

kommun kommer 60 % av halten från kommunens egna närområden, 2 % kan härledas från 

övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 38 % beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten (Figur 87).   

 

 

 
Figur 76 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 13-16 g/m
3
 i Kristianstad 

tätort (urban bakgrund). Kommunens egna mätningar gav 2009 halter på ca 25 µg/m
3
 som 

årsmedelvärde. Mätningen är genomförd i centrala Kristianstad i gatumiljö vid Västra 

Boulevarden. Det är svårt att uppskatta den urban bakgrundshalt utifrån en gatumiljö halt, 

men vår bedömning är att bakgrundshalten borde ligga mellan 15 och 18 µg/m
3
 i Kristianstad 

tätort. Detta innebär att beräknade halterna i urban bakgrund i centrala Kristianstad är för låga 

och emissioner saknas i databasen. Bedömningen är även att partikelhalterna i Kristianstad är 

högre än den nedre utvärderingströskeln och till och med på gränsen till högre halter än den 

övre utvärderingströskeln och att mätningar därmed är nödvändiga. 

 

 
Figur 77 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Kristianstad kommun, enhet µg/m

3
. 
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Kävlinge kommun 

I Kävling kommun bor 29 808 invånare på en yta av 153 km
2
 (SCB 2014). Kommunen har 

varken stor industri eller jord- och skogsbruk. De totala utsläppen av kväveoxider i 

kommunen uppgår till 33 ton/år (Tabell 21) och utgör 1,9 % av det totala utsläppet i Skåne 

län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (11 kg) i kommunen ligger lägre än genomsnittet 

i länet (13 kg). Som i de flesta kommuner i Skåne är vägtrafiken den dominerande 

utsläppskällan för kväveoxider.  

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 69 ton/år och utgör 2,1 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Även det totala partikelutsläppet per capita (2 kg) i 

kommunen ligger lägre än genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är vägtrafiken 

den dominerande utsläppskällan i Kävlinge kommun. Men för partiklar står småskalig 

uppvärmning för hela 20 % av utsläppen (Figur 90). 

 
Tabell 21 Utsläpp av olika luftföroreningar i Kävlinge kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 333 11 

Partiklar (PM10) 69 2 

 

 
 

 

 

 

Figur 78 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Kävlinge kommun i kg/år. 
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Figur 79 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Kävlinges kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 8-10 g/m
3
 i Kävlinge tätort 

(urban bakgrund) och 7-8 g/m
3
 på landsbygden. Det är främst E6:an som är den lokalt 

dominerande emissionskällan och som påverkar kvävedioxidhalterna i Hofterup och 

Löddeköpinge. Utmed motorvägen i Hofterup och Löddeköpinge är beräknade halter mellan 

15 och 20 µg/m
3
. Det är i dessa miljöer som halterna möjligen skulle nå upp till nedre 

utvärderingströskeln. Något som bör utredas mer i detalj. De beräknade halterna i tätorten 

stöds av mätningarna som gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2).  

 

Beräknad halt för gatumiljö (Landskronavägen) i Löddeköpinge tätort överskattade halten i 

jämförelse med uppmätt värde (se Tabell 8). Vald gata har ett relativt öppet gaturum med gott 

om öppningar mellan huskropparna som skapar en god utspridning av luftföroreningarna som 

genereras av vägtrafiken på Landskronavägen, och därmed skapas inga höga halter i 

gaturummet. Då denna typ av gaturum är svåra att återskapa i modellen så blir resultatet att 

beräknad halt med aktuellt trafikflöde blir högre än verklig halt. 

 

Då både uppmätta och beräknade halter ligger under normen och den undre 

utvärderingströskeln krävs inga uppföljande mätningar av kvävedioxid inom den närmsta 

framtiden. 
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Figur 80 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Kävlinge kommun, enhet µg/m
3
.
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Figur 81 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten (Löddeköpinge), enhet µg/m

3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen för urban bakgrundshalt i Kävlinges tätort. I Kävlinge 

kommun kommer 49 % av halten från kommunens egna närområden, 20 % kan härledas från 

övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 31 % beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten (Figur 93).   

 

 

 
Figur 82 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 13-15 g/m
3
 i Kävlinges tätort 

(urban bakgrund). Utmed motorvägen är det mellan 15-18 g/m
3
. Kommunen har genomfört 

mätningar i egen regi. Senaste mätning år 2009 i urban bakgrund gav värden på 17 g/m
3 

(vinterhalvår). Omräknat till årsmedelvärde och haltnivå blir det ca 15 µg/m
3
, vilket stämmer 

väl överens med beräknade halter. Bedömningen är att partikelhalterna är så pass låga att inga 

uppföljande mätningar är nödvändiga inom den närmsta framtiden.  

 

 

Figur 83 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Kävlinge kommun, enhet µg/m
3 
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Landskrona stad 

I Landskronas kommun bor 43 574 invånare på en yta av 140 km
2 

(SCB 2014). De totala 

utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 598 ton/år (Tabell 22) och utgör 3,5 % av 

det totala utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (14 kg) i kommunen 

ligger något högre än genomsnittet i länet (13 kg). Som i de flesta kommuner i Skåne är 

vägtrafiken den dominerande utsläppskällan för kväveoxider.  Men i Landskronas kommun är 

även industri och energiproduktionens bidrag relativt hög. Tillsammans bidrar dessa två för 

nästan 70 % av kväveoxidutsläppen inom kommunen.  

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 100 ton/år och utgör 3 % av det totala 

utsläppet inom Skåne län.  Det totala partikelutsläppet per capita (2 kg) i Landskrona är något 

lägre än genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är vägtrafik den dominerande 

utsläppskällan i Landskronas kommun (Figur 96). 

 
Tabell 22 Utsläpp av olika luftföroreningar i Landskrona kommun i ton per år, samt per capita i kilo per 

år. Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 598 14 

Partiklar (PM10) 100 2 

Figur 84 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Landskrona kommun i kg/år. 
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Figur 85 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Landskrona kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 10-15 g/m
3
 i Landskronas tätort 

(urban bakgrund) och 6-8 g/m
3
 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten stöds av 

mätdata från mätningen av urban bakgrundshalt som gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2). 

Kommunen har även genomfört mätningar i egen regi. Senaste mätning år 2014 i urban 

bakgrund gav 13 g/m
3
 som årsmedelvärde. Notera att utsläppen från sjöfarten mellan 

Landskrona och ven har en tydlig påverkan på halterna. 

 

Beräknad halt för gatumiljö (Storgatan) i Landskronas tätort var däremot något högre och 

troligen överskattad i jämförelse med uppmätt värde (se Tabell 8). Dock är det svårt att 

klargöra vilket som ger mest sanningsenlig haltnivå, då både mätvärde och den mängd trafik 

på Storgatan som ligger som grund för den beräknade halten, kan vara felaktig. Kommunen 

har även genomfört mätningar i egen regi. Senaste mätningen år 2014 i gatumiljö (Eriksgatan) 

gav 15 µg/m
3
 som årsmedelvärde.  

 

Då både uppmätta och beräknade halter ligger under normen och den undre 

utvärderingströskeln krävs dock inga uppföljande mätningar av kvävedioxid inom den 

närmsta framtiden.  
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Figur 86 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Landskrona kommun, enhet µg/m

3
. 
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Figur 87 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen (Stadsparken) för urban bakgrundshalt i Landskronas tätort. I 

Landskronas kommun kommer 59 % av halten från kommunens egna närområden, 15 % kan 

härledas från övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 26 % 

beräknas till ett långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den s.k. bakgrundshalten 

(Figur 99).   

 

 

 
Figur 88 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 14-16 g/m
3
 i Landskronas 

tätort (urban bakgrund) och 13 g/m
3
 på landsbygden. Halterna ligger under normen samt den 

nedre utvärderingströsklen. Kommunen har genomfört mätningar i egen regi. Senaste mätning 

år 2011 i urban bakgrund gav värden på 20 g/m
3
 (vinterhalvårsmedelvärde). Mätningar i 

gatumiljö 2014 gav värden på ca 18 g/m
3
 (vinterhalvårsmedelvärde). Bedömningen är att 

partikelhalter i gatumiljö kan överstiga värden högre än den nedre utvärderingströskeln och 

att kontinuerliga mätningar krävs. 

 
Figur 89 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Landskrona kommun, enhet µg/m

3
. 
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Lomma kommun 

I Lommas kommun bor 22 946 invånare på en yta av 55 km
2 

(SCB 2014). De totala utsläppen 

av kväveoxider i kommunen uppgår till 313 ton/år (Tabell 23) och utgör 1,8 % av det totala 

utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (14 kg) i kommunen ligger 

något högre än genomsnittet i länet (13 kg). Som i de flesta kommuner i Skåne är vägtrafiken 

den dominerande utsläppskällan för kväveoxider. Den bidrar för 58 % av kväveoxidutsläppen 

inom kommunen.  

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 63 ton/år och utgör 1,9 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Det totala partikelutsläppet per capita (3 kg) i Lomma ligger 

på samma nivå som genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är vägtrafiken den 

dominerande utsläppskällan i Lommas kommun (Figur 103). 

 
Tabell 23 Utsläpp av olika luftföroreningar i Lomma kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 313 14 

Partiklar (PM10) 63 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 90 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Lomma kommun i kg/år 
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Figur 91 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Lomma kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 10-13 g/m
3
 i Lommas tätort 

(urban bakgrund) och 8-9 g/m
3
 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten stöds av 

mätdata, från mätningen av urban bakgrundshalt som gjordes under nov-dec 2014 (se Bilaga 

2). Lomma påverkas dels av sjöfarten i Öresund och dels av utsläppen från Köpenhamn och 

Malmö. 

 

Beräknad halt för gatumiljö (Centrumgatan) i Lommas tätort motsvarade även uppmätt värde 

(se Tabell 8). Halterna i gatumiljö är bara något högre än i den urbana bakgrunden, eftersom 

det gaturummmen i kommunen är av öppen karaktär, dvs breda gator och glest mellan 

byggnaderna runt om kring. Utmed E6:an ligger dock beräknade halter av kvävedioxid upp 

emot 25 µg/m
3
 (Figur 104). Men eftersom förutsättningarna i dagsläget är goda för bra 

utspridninga av utsläppen från trafiken på E6:an är det inte troligt att halterna överstiger den 

nedre utvärderingströskeln. Inga uppföljande mätningar av kvävedioxid inom krävs inom den 

närmsta framtiden.  
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Figur 92 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Lomma kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 93 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen för urban bakgrundshalt i Lommas tätort. I Lommas kommun 

kommer 37 % av halten från kommunens egna närområden, 33 % kan härledas från övriga 

Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 30 % beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten.   

 

 
Figur 94 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund. 
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 13-15 g/m
3
 i Lommas tätort 

(urban bakgrund) och 14 g/m
3
 på landsbygden. Halterna ligger under normen samt den nedre 

utvärderingströsklen. Mätningar av partiklar har gjort 2016 men resultaten är ännu ej 

tillgängliga vilket gör det svårt att utvärdera resultatet. Bedömningen är dock att 

partikelhalterna är så pass låga att inga uppföljande mätningar är nödvändig inom den närmsta 

framtiden. 

Figur 95 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Lomma kommun, enhet µg/m
3. 
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Lund kommun 

I Lunds kommun bor 115 968 invånare på en yta av 430 km
2 

(SCB 2014). De totala utsläppen 

av kväveoxider i kommunen uppgår till 957 ton/år (Tabell 24) och utgör 5,6 % av det totala 

utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (8 kg) i kommunen är betydligt 

lägre än genomsnittet i länet (13 kg). Som i de flesta kommuner i Skåne är vägtrafiken den 

dominerande utsläppskällan för kväveoxider. Men i Lunds kommun är även arbetsmaskiners 

och arbetsredskapens bidrag relativt hög. Tillsammans bidrar dessa två för 66 % av 

kväveoxidutsläppen inom kommunen. 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 149 ton/år och utgör 4,5 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Även det totala partikelutsläppet per capita (1 kg) i Lund 

ligger lägre än genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är vägtrafiken den 

dominerande utsläppskällan i Lunds kommun (Figur 108). 

 
Tabell 24 Utsläpp av olika luftföroreningar i Lunds kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 957 8 

Partiklar (PM10) 149 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 96 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Lunds kommun i kg/år 
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Figur 97 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Lunds kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 11-15 g/m
3
 i Lunds tätort (urban 

bakgrund) och 6-8 g/m
3
 på landsbygden. För de mindre tätorterna, Dalby, Södra Sandby, 

Veberöd och Genarp blir beräknade halter 2-3 g/m
3
 högre än bakgrundshalterna på 

landsbygden. De beräknade halterna i Lunds tätort stöds av mätdata, från mätningen av urban 

bakgrundshalt som gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2). Kommunen har även genomfört 

mätningar i egen regi. Mätningar under 2009-2014 i urban bakgrund har gett halter på 10-13 

g/m
3
 som årsmedelvärde. 

 

Beräknad halt för gatumiljö (Bankgatan) i Lunds tätort ligger på 16 g/m
3
 och överskattar 

halten något i jämförelse med uppmätt värde i nov-dec 2014 (se Tabell 8). En bedömning är 

att halterna kan vara högre i gatumiljö på andra gator med betydligt mer trafik. Men eftersom 

många av de gator som har mer vägtrafik har en öppen karaktär med breda trottoarer och glest 

med bebyggelse runt om kring så är det inte troligt att halterna överstiger den nedre 

utvärderingströskeln. Vi rekommendera ändå att mer eller mindre regelbundna mätningar av 

kvävedioxid görs på de mest trafikerade gatorna. 
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Figur 98 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Lund kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 99 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen (stadsparken) för urban bakgrundshalt i Lunds tätort. I Lunds 

kommun kommer 68 % av halten från kommunens egna närområden, 10 % kan härledas från 

övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 22 % beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten (Figur 111).   

 

 

 
Figur 100 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 12-16 g/m
3
 i Lunds tätort 

(urban bakgrund) och 13 g/m
3
 på landsbygden. Halterna ligger under normen samt den nedre 

utvärderingströsklen. Kommunen har genomfört mätningar i egen regi. Senaste mätning år 

2013 i urban bakgrund gav värden på 12 g/m
3
. Kommunen mäter även i gatumiljö men inga 

värden finns tillgängliga eftersom mätinstrumenet inte fungerat. Bedömningen är att 

partikelhalter i gatumiljö kan överstiga värden högre än den nedre utvärderingströskeln och 

därför rekommenderas fortsatta mätningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 101 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Lunds kommun, enhet µg/m
3. 
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Malmö stad 
I Malmö stad bor 318 107 invånare på en yta av 153 km

2
 (SCB 2014). Kommunens yta består 

till största del av tätorten Malmö. De totala utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 

2 599 ton/år (Tabell 25) och utgör 15,2 % av det totala utsläppet inom Skåne län. Det totala 

kväveoxidutsläppet per capita (8 kg) i kommunen ligger lägre än genomsnittet i länet (13 kg). 

Vägtrafiken är den dominerande utsläppskällan för kväveoxider, men i Malmö kommun står 

arbetsmaskiner och arbetsredskap för nästan lika mycket. Tillsammans bidrar dessa två för 73 

% av kväveoxidutsläppet i kommunen. 

 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 341 ton/år och utgör 10,3 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Även det totala partikelutsläppet per capita (1 kg) i Malmö 

ligger något lägre än genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är vägtrafiken den 

dominerande utsläppskällan i Malmös kommun (Figur 114). 

 
Tabell 25 Utsläpp av olika luftföroreningar i Malmö kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 2 599 8 

Partiklar (PM10) 341 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Figur 102 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Malmös kommun i kg/år 



 

 123 

Figur 103 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Malmö kommun för respektive luftförorening 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 15-25 g/m
3
 i Malmös tätort 

(urban bakgrund) och 7-10 g/m
3
 på landsbygden. Högst halter beräknas för industri- och 

hamn området Norra hamnen, inre ringvägen samt de centrala delarna av Malmö. Kommunen 

genomför kontinuerliga mätningar i egen regi. Mätningar under 2014 i urban bakgrund gav 15 

g/m
3
 som årsmedelvärde. Beräknad halt för gatumiljö i Malmös tätort ligger under 2010-

2014 på 30-35 µg/m
3
, men motsvarade även uppmätt värde (se Tabell 8). 

 

Eftersom både uppmätta och beräknade halter ligger över övre utvärderingströskeln krävs 

fortsatta kontinuerliga mätningar. Malmö har ett pågående arbete med att minska utsläppen av 

kväveoxider men har inte längre några överskridanden för kvävedioxider avseende 

årsmedelvärdet. 
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Figur 1044 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Malmö kommun, enhet µg/m
3
. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 125 

 
Figur 1055 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i tätorten, enhet µg/m

3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen (Rådhuset) för urban bakgrundshalt i Malmös tätort. I 

Malmös kommun kommer 81 % av halten från kommunens egna närområden, 7 % kan 

härledas från övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 12 % 

beräknas till ett långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den s.k. bakgrundshalten 

(Figur 116). 

 

 

 
Figur 106 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 14-18 g/m
3
 i Malmös tätort 

(urban bakgrund). Kommunen genomför mätningar i egen regi. Mätningen år 2014 i urban 

bakgrund gav värden på 19 g/m
3
, vilket stödjer de beräknade halterna. Mätningar i gatumiljö 

gav värden på 23 g/m
3
, dvs. högre än den nedre utvärderingströskeln. Bedömningen är 

därför att kontinuerliga mätningar fortsätter. 

 

Figur 1076 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Malmö kommun, enhet µg/m
3
.
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Osby kommun 

I Osbys kommun bor 12 828 invånare på en yta av 577 km
2 

(SCB 2014). De totala utsläppen 

av kväveoxider i kommunen uppgår till 197 ton/år (Tabell 26) och utgör 1,2 % av det totala 

utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (15 kg) i kommunen ligger 

högre än genomsnittet i länet (13 kg). Som i de flesta kommuner i Skåne är vägtrafiken den 

dominerande utsläppskällan för kväveoxider. Småskalig uppvärmning står också för 22 % av 

utsläppet i kommunen.  

 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 89 ton/år och utgör 2,7 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Det totala partikelutsläppet per capita (7 kg) i Osby är 

betydligt högre än genomsnittet i länet (3 kg) och även ett av det högsta i länet. För utsläpp av 

partiklar är småskalig uppvärmning den dominerande utsläppskällan i Osbys kommun (Figur 

119). 

 
Tabell 26 Utsläpp av olika luftföroreningar i Osby kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 197 15 

Partiklar (PM10) 89 7 

 

Figur 108 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Osby kommun i kg/år. 
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Figur 109 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Osby kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter  

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 6 g/m
3
 i Osbys tätort (urban 

bakgrund) och 4-6 g/m
3
 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten stöds av mätdata, 

från mätningen av urban bakgrundshalt som gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2). 

 

Beräknad halt för gatumiljö (Västra Storgatan) i Osbys tätort ligger på 9 g/m
3
, vilket 

motsvarade uppmätt värde (se Tabell 8). Då både uppmätta och beräknade halter ligger långt 

under normen och den undre utvärderingströskeln krävs inga uppföljande mätningar av 

kvävedioxid inom den närmsta framtiden.  

NOx                 PM10 
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Figur 110 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Osby kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 111 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 

 

 

 

 



 

 132 

Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen (Ekbacken) för urban bakgrundshalt i Osbys tätort. I Osbys 

kommun kommer 53 % av halten från kommunens egna närområden, 4 % kan härledas från 

övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 43 % beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten (Figur 122).   

 

 
Figur 112 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund. 
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 14-16 g/m
3
 i Osby tätort, 14-

17 i Lönsboda (urban bakgrund) och 13 g/m
3
 på landsbygden. Inga mätningar av partiklar 

har genomförts vilket gör det svårt att utvärdera resultatet. Sannolikt är halterna högre i 

gatumiljö och därmed kan halterna i dessa miljöer vara högre än den nedre 

utvärderingströskeln. Vi rekommenderar därför att kommunen gör uppföljande mätningar. 

Figur 113 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Osby kommun, enhet µg/m
3
. 
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Perstorp kommun 

I Perstorps kommun bor 7 174 invånare på en yta av 159 km
2 

(SCB 2014). De totala utsläppen 

av kväveoxider i kommunen uppgår till 151 ton/år (Tabell 27) och utgör 0,9 % av det totala 

utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (21 kg) i kommunen ligger 

betydligt högre än genomsnittet i länet (13 kg). Den dominerande utsläppskällan för 

kväveoxider är industri- och energianläggningar, vilket är till stor följd av utsläpp från 

Perstorp Speciality Chemicals AB. Men i Perstorps kommun är även vägtrafikens bidrag 

relativt hög. 
 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 38 ton/år och utgör 1,1 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Det totala partikelutsläppet per capita (5 kg) i Perstorp ligger 

högre än genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är småskalig uppvärmning den 

dominerande utsläppskällan i Perstorps kommun (Figur 125). 
 

Tabell 27 Utsläpp av olika luftföroreningar i Perstorps kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 151 21 

Partiklar (PM10) 38 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 114 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Perstorps kommun i kg/år 
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Figur 115 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Perstorps kommun för respektive luftförorening. 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 7-10 g/m
3
 i Perstorps tätort 

(urban bakgrund) och 4-6 g/m
3
 på landsbygden. Industriområden syns tydligt i 

beräkningarna, men påverkar inte halterna avsevärt i tätorten. De beräknade halterna i tätorten 

överskattar halten något i jämförelse med mätdata, från mätningen av urban bakgrundshalt 

som gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2). Troligen är vägtrafiken överskattad i tätorten. 

 

Även beräknad halt för gatumiljö (Stockholmsvägen) överskattar halten i jämförelse med 

uppmätt värde (se Tabell 8). Men eftersom både uppmätta och beräknade halter ligger långt 

under normen och den undre utvärderingströskeln krävs inga uppföljande mätningar av 

kvävedioxid inom den närmsta framtiden.  
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Figur 116 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Perstorp kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 117 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade kväve-

oxidhalten vid mätplatsen (Folkets park) för urban bakgrundshalt i Perstorps tätort. I Perstorps 

kommun kommer 44 % av halten från kommunens egna närområden, 10 % kan härledas från 

övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 46 % beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten. 

 

 
Figur 118 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 13-14 g/m
3
 i Perstorps tätort 

(urban bakgrund), men med något högre halter i industriområdet söder om Perstorp. Halterna 

ligger under miljökvalitetsnormen samt den nedre utvärderingströsklen. Inga mätningar av 

partiklar har genomförts vilket gör det svårt att utvärdera resultatet. Bedömningen är dock att 

partikelhalterna är så pass låga att inga uppföljande mätningar är nödvändiga inom den 

närmsta framtiden.  

 

Figur 119 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Perstorp kommun, enhet µg/m
3
. 
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Simrishamn kommun 

I Simrishamns kommun bor 18 905 invånare på en yta av 393 km
2 

(SCB 2014). De totala 

utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 285 ton/år (Tabell 28) och utgör 1,7 % av 

det totala utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (15 kg) i kommunen 

ligger något högre än genomsnittet i länet (13 kg). I Simrishamns kommun är jord- och 

skugsbruk de dominerande utsläppskällorna för kväveoxider. Som i de flesta kommuner i 

Skåne är vägtrafikens bidrag är också högt. Tillsammans bidrar dessa två för ca 66 % av 

kväveoxidutsläppen inom kommunen.  

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 79 ton/år och utgör 2,4 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Det totala partikelutsläppet per capita (4 kg) i Simrishamn 

ligger något högre än genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är småskalig 

uppvärmning den dominerande utsläppskällan i Simrishamns kommun (Figur 131). 

 
Tabell 28 Utsläpp av olika luftföroreningar i Simrishamns kommun i ton per år, samt per capita i kilo per 

år. Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 285 15 

Partiklar (PM10) 79 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 120 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Simrishamns kommun i kg/år 
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Figur 121 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Simrishamns kommun för respektive luftförorening. 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 7-10 g/m
3
 i Simrishamns tätort 

(urban bakgrund) och 4-6 g/m
3
 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten är något 

överskattade i jämförelse med uppmätt värde, från mätningen av urban bakgrundshalt som 

gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2).  

 

Även beräknad halt för gatumiljö (Kristianstadsgatan) i Simrishamns tätort var något 

överskattad i jämförelse med uppmätt värde (se Tabell 8). Skillnaden tyder på för stora 

utsläpp i form av utsläpp ifrån vägtrafiken. Eftersom både uppmätta och beräknade halter 

ligger långt under normen och den undre utvärderingströskeln krävs dock inga uppföljande 

mätningar av kvävedioxid inom den närmsta framtiden. 
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Figur 122 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Simrishamns kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 123 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen för urban bakgrundshalt i Simrishamns tätort. I Simrishamns 

kommun kommer 43 % av halten från kommunens egna närområden, 14 % kan härledas från 

övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 43 % beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten (Figur 134).   

 

 

 
Figur 124 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 13-14 g/m
3
 i Simrishamns 

tätort (urban bakgrund) och 13 g/m
3
 på landsbygden. Halterna ligger under normen samt den 

nedre utvärderingströsklen. Inga mätningar av partiklar har genomförts i kommunen vilket 

gör det svårt att utvärdera resultatet. Bedömningen är dock att partikelhalterna är så pass låga 

att inga uppföljande mätningar är nödvändig inom den närmsta framtiden.  

Figur 125 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Simrishamns kommun, enhet µg/m
3
. 
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Sjöbo kommun 

I Sjöbos kommun bor 18 415 invånare på en yta av 496 km
2 

(SCB 2014). De totala utsläppen 

av kväveoxider i kommunen uppgår till 270 ton/år (Tabell 29) och utgör 1,6 % av det totala 

utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (15 kg) i kommunen ligger 

något högre än genomsnittet i länet (13 kg). I Sjöbos kommun är jordbruket, i form av utsläpp 

från arbetsmaskiner, den dominerande utsläppskällan för kväveoxider. Men som i de flesta 

kommuner i Skåne är även vägtrafikens bidrag relativt hög. 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 63 ton/år och utgör 1,9 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Även det totala partikelutsläppet per capita (3 kg) i Sjöbo 

ligger på samma nivå som genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är småskalig 

uppvärmning den dominerande utsläppskällan i Sjöbos kommun (Figur 137). 

 
Tabell 29 Utsläpp av olika luftföroreningar i Sjöbo kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 270 15 

Partiklar (PM10) 63 3 
 

Figur 126 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Sjöbo kommun i kg/år 
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Figur 127 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Sjöbo kommun för respektive luftförorening.  

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 6-8 g/m
3
 i Sjöbos tätort (urban 

bakgrund) och 4-6 g/m
3
 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten stöds av mätdata, 

från mätningen av urban bakgrundshalt som gjordes under nov-dec 2014 (se bilaga 2).  

 

Beräknad halt för gatumiljö (Norregatan) i Sjöbos tätort ligger på 9 g/m
3
 vilket motsvarar 

uppmätt värde (se Tabell 8). Eftersom både uppmätta och beräknade halter ligger långt under 

normen och den undre utvärderingströskeln krävs inga uppföljande mätningar av kvävedioxid 

inom den närmsta framtiden.   
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Figur 128 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Sjöbo kommun, enhet µg/m

3
. 
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Figur 129 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 150 

Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen (stadsparken) för urban bakgrundshalt i Sjöbos tätort. I 

Sjöbos kommun kommer 51 % av halten från kommunens egna närområden, 10 % kan 

härledas från övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 39 % 

beräknas till ett långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten 

(Figur 140).  

 

 
Figur 130 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 13-14 g/m
3
 i Sjöbo tätort 

(urban bakgrund) och 13 g/m
3
 på landsbygden. Halterna ligger under normen samt den nedre 

utvärderingströsklen. Inga mätningar av partiklar har genomförts inom kommun vilket gör det 

svårt att utvärdera resultatet. Bedömningen är dock att partikelhalterna är så pass låga att inga 

uppföljande mätningar är nödvändig inom den närmsta framtiden.  

 

Figur 131 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Sjöbo kommun, enhet µg/m
3
. 
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Skurup kommun 

I Skurups kommun bor 15 167 invånare på en yta av 195 km
2 

(SCB 2014). De totala utsläppen 

av kväveoxider i kommunen uppgår till 214 ton/år (Tabell 30) och utgör 1,3 % av det totala 

utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (14 kg) i kommunen ligger 

något högre än genomsnittet i länet (13 kg). Som i de flesta kommuner i Skåne är vägtrafiken 

den dominerande utsläppskällan för kväveoxider. Men i Skurups kommun är även jordbrukets 

bidrag, i form av utsläpp från arbetsmaskiner, relativt hög. Tillsammans bidrar dessa två för 

65 % av kväveoxidutsläppen inom kommunen.  

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 45 ton/år och utgör 1,4 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län.  Det totala partikelutsläppet per capita (3 kg) i Skurup ligger 

på samma nivå som genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är vägtrafiken 

tillsammans med småskalig uppvärmning de dominerande utsläppskällorna i Skurups 

kommun. 
 

Tabell 30 Utsläpp av olika luftföroreningar i Skurups kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 214 14 

Partiklar (PM10) 45 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

   Figur 132 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Skurup kommun i kg/år. 



 

 153 

Figur 133 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Skurups kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 7-10 g/m
3
 i Skurups tätort (urban 

bakgrund) och 4-6 g/m
3
 på landsbygden. I tätorterna Rydsgård, Abbekås och Skivarp är 

halterna något lägre än i Skurup. Noterbart är att man ser fjärrvärmeverket tydligt utanför 

Skurups centralort, halterna är dock inte särskilt höga. De beräknade halterna i tätorten 

överskattar halten något i jämförelse med uppmätt värde från mätningen av urban 

bakgrundshalt som gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2).  

 

Beräknad halt för gatumiljö (Södergatan) i Skurups tätort har god överensstämmelse med 

uppmätt värde (se Tabell 8). Eftersom både uppmätta och beräknade halter ligger långt under 

normen och den undre utvärderingströskeln krävs dock inga uppföljande mätningar av 

kvävedioxid inom den närmsta framtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx                 PM10 



 

 154 

Figur 134 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Skurup kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 135 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen (stadsparken) för urban bakgrundshalt i Skurups tätort. I 

Skurups kommun kommer 53 % av halten från kommunens egna närområden, 12 % kan 

härledas från övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 35 % 

beräknas till ett långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den s.k. bakgrundshalten 

(Figur 146).   

 

 

 
Figur 136 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 13-14 g/m
3
 i Skurups tätort 

(urban bakgrund) och 13 g/m
3
 på landsbygden. Halterna ligger under normen samt den nedre 

utvärderingströsklen. Inga mätningar av partiklar har genomförts inom kommun vilket gör det 

svårt att utvärdera resultatet. Bedömningen är dock att partikelhalterna är så pass låga att inga 

uppföljande mätningar är nödvändig inom den närmsta framtiden.  

Figur 137 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Skurup kommun, enhet µg/m
3
. 
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Staffanstorp kommun 

I Staffanstorps kommun bor 22 994 invånare på en yta av 107 km
2 

(SCB 2014). De totala 

utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 302 ton/år (Tabell 31) och utgör 1,8 % av 

det totala utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (13 kg) i kommunen 

ligger på samma nivå som genomsnittet i länet (13 kg). Som i de flesta kommuner i Skåne är 

vägtrafiken den dominerande utsläppskällan för kväveoxider. 

 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 85 ton/år och utgör 2,6 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Det totala partikelutsläppet per capita (4 kg) i Staffanstorp 

ligger något högre än genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är vägtrafiken den 

dominerande utsläppskällan i Staffanstorps kommun (Figur 149). 

 
Tabell 31 Utsläpp av olika luftföroreningar i Staffanstorps kommun i ton per år, samt per capita i kilo per 

år. Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 331 15 

Partiklar (PM10) 43 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 138 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Staffanstorp kommun i kg/år 
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 Figur 139 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Staffanstorps kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 10-12 g/m
3
 i Staffanstorps tätort 

(urban bakgrund) och 7-9 g/m
3
 på landsbygden. Halterna ökar till cirka 15 µg/m

3
 utmed 

E22:an nära Hjärup. De beräknade halterna i tätorten stöds av mätdata, från mätningen av 

urban bakgrundshalt som gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2). 

 

Beräknad halt för gatumiljö (Storgatan) i Staffanstorps tätort är något överskattad i jämförelse 

med uppmätt värde (se Tabell 8). Vald gata har ett relativt öppet gaturum med gott om 

öppningar mellan huskropparna som skapar en god utspridning av luftföroreningarna som 

genereras av vägtrafiken på Storgatan, och därmed skapas inga höga halter i gaturummet. Då 

denna typ av gaturum är svåra att återskapa i modellen så blir resultatet att beräknad halt med 

aktuellt trafikflöde blir högre än verkligheten. Eftersom både uppmätta och beräknade halter 

ligger långt under normen och den undre utvärderingströskeln krävs inga uppföljande 

mätningar av kvävedioxid inom den närmsta framtiden. 
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Figur 140 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Staffanstorps kommun, enhet µg/m

3
. 
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Figur 141 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen (stadsparken) för urban bakgrundshalt i Staffanstorps tätort. I 

Staffanstorps kommun kommer 45 % av halten från kommunens egna närområden, 20 % kan 

härledas från övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 35 % 

beräknas till ett långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den s.k. bakgrundshalten 

(Figur 152).   

 

 

 
Figur 142 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 13-16 g/m
3
 i Staffanstorps 

tätort (urban bakgrund) och 13-14 g/m
3
 på landsbygden. Något högre halter 16-17 g/m

3
 

finns närmast motorvägen och i närhet till småskalig uppvärmning, dvs fastigheter med egen 

uppvärmningi form av värmepannor, fram för allt ute på landsbygden. Halterna ligger under 

normen och den nedre utvärderingströsklen. Inga mätningar av partiklar har genomförts inom 

kommun vilket gör det svårt att utvärdera resultatet. Bedömningen är dock att partikelhalterna 

är så pass låga att inga uppföljande mätningar är nödvändig inom den närmsta framtiden. 

 

 
Figur 143 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Staffanstorps kommun, enhet µg/m

3
. 

 

 

 



 

 164 

 

Svalöv kommun 

I Svalövs kommun bor 13 460 invånare på en yta av 390 km
2 

(SCB 2014). De totala utsläppen 

av kväveoxider i kommunen uppgår till 239 ton/år (Tabell 32) och utgör 1,4 % av det totala 

utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (18 kg) i kommunen ligger 

högre än genomsnittet i länet (13 kg). I Svalövs kommun är jordbruket, i form av utsläpp från 

arbetsmaskiner, den dominerande utsläppskällan för kväveoxider. Men som i de flesta 

kommuner i Skåne är även vägtrafikens bidrag relativt hög.  

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 74 ton/år och utgör 2,2 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Det totala partikelutsläppet per capita (5 kg) i Svalöv ligger 

högre än genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är småskalig uppvärmning den 

dominerande utsläppskällan i Svalövs kommun (Figur 155). 

 
Tabell 32 Utsläpp av olika luftföroreningar i Svalövs kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 239 18 

Partiklar (PM10) 74 5 

 

 

Figur 144 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Svalöv kommun i kg/år 
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Figur 145 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Svalövs kommun för respektive luftförorening. 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 7 g/m
3
 i Svalövs tätort (urban 

bakgrund) och 5 g/m
3
 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten stöds av mätdata, 

från mätningen av urban bakgrundshalt som gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2). 

 

Beräknad halt för gatumiljö (Luggudevägen) i Svalövs tätort motsvarade även uppmätt värde 

(se Tabell 8). Eftersom både uppmätta och beräknade halter ligger långt under normen och 

den undre utvärderingströskeln krävs inga uppföljande mätningar av kvävedioxid inom den 

närmsta framtiden.  
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Figur 146 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Svalövs kommun, enhet µg/m

3
. 
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Figur 147 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen (stadsparken) för urban bakgrundshalt i Svalövs tätort. I 

Svalövs kommun kommer 38 % av halten från kommunens egna närområden, 13 % kan 

härledas från övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 49 % 

beräknas till ett långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten 

(Figur 158).  

 

 

 
Figur 148 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 13-14 g/m
3
 i Svalövs tätort 

(urban bakgrund) och 13 g/m
3
 på landsbygden. Halterna ligger under normen samt den nedre 

utvärderingströsklen. Inga mätningar av partiklar har genomförts inom kommun vilket gör det 

svårt att utvärdera resultatet. Bedömningen är dock att partikelhalterna är så pass låga att inga 

uppföljande mätningar är nödvändig inom den närmsta framtiden.  

 

Figur 149 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Svalöv kommun, enhet µg/m
3
. 
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Svedala kommun 

I Svedalas kommun bor 20 248 invånare på en yta av 219 km
2 

(SCB 2014). De totala 

utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 354 ton/år (Tabell 33) och utgör 2,1 % av 

det totala utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (17 kg) i kommunen 

ligger högre än genomsnittet i länet (13 kg). Som i de flesta kommuner i Skåne är vägtrafiken 

den dominerande utsläppskällan för kväveoxider. Men i Svedalas kommun är även 

flygtrafikens bidrag, i form av utsläpp från arbetsmaskiner, relativt hög och uppgår till 22 % 

av kväveoxidutsläppen inom kommunen. 

 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 116 ton/år och utgör 3,5 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Det totala partikelutsläppet per capita (6 kg) i Svedala ligger 

mycket högre än genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är småskalig 

uppvärmning den dominerande utsläppskällan i Svedalas kommun (Figur 161). 

 
Tabell 33 Utsläpp av olika luftföroreningar i Svedala kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 354 17 

Partiklar (PM10) 116 6 

 

Figur 150 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Svedala kommun i kg/år.  
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Figur 151 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Svedala kommun för respektive luftförorening.  

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 9 g/m
3
 i Svedalas tätort (urban 

bakgrund) och 5-7 g/m
3
 på landsbygden. Halten intill E65:an är något högre. De beräknade 

halterna i tätorten motsvarade uppmätt värde, från mätningen av urban bakgrundshalt som 

gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2). 

 

Även beräknad halt för gatumiljö (Kyrkogatan) i Svedalas tätort motsvarade uppmätt värde 

(se Tabell 8). Då både uppmätta och beräknade halter ligger långt under normen och den 

undre utvärderingströskeln krävs inga uppföljande mätningar av kvävedioxid inom den 

närmsta framtiden.  
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Figur 152 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Svedala kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 153 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 174 

Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen (idrottsplatsen) för urban bakgrundshalt i Svedalas tätort. I 

Svedalas kommun kommer 47 % av halten från kommunens egna närområden, 15 % kan 

härledas från övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 38 % 

beräknas till ett långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den s.k. bakgrundshalten 

(Figur 164). 

   

 
Figur 154 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund. 
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 14 g/m
3
 i Svedalas tätort 

(urban bakgrund) och 13 g/m
3
 på landsbygden. Något högre halter 16-18 g/m

3
 finns 

närmast motorvägen (E65) och i närhet till småskalig uppvärmning, dvs fastigheter med egen 

uppvärmningi form av värmepannor, fram för allt ute på landsbygden. Halterna ligger under 

normen samt den nedre utvärderingströsklen. Inga mätningar av partiklar har genomförts 

inom kommun vilket gör det svårt att utvärdera resultatet. Bedömningen är dock att 

partikelhalterna är så pass låga att inga uppföljande mätningar är nödvändig inom den närmsta 

framtiden. 

 
Figur 155 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Svedala kommun, enhet µg/m

3
. 
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Tomelilla kommun 

I Tomelilla kommun bor 13 007 invånare på en yta av 399 km
2 

(SCB 2014). De totala 

utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 245 ton/år (Tabell 34) och utgör 1,4 % av 

det totala utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (19 kg) i kommunen 

ligger betydligt högre än genomsnittet i länet (13 kg). Den dominerande utsläppskällan för 

kväveoxider är jordbruket, i form av utsläpp från arbetsmaskiner. Men som i många andra 

kommuner i Skåne står vägtrafiken för en stor del av utsläppet. Tillsammans bidrar dessa två 

för nästan 80 % av kväveoxidutsläppen inom kommunen. 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 74 ton/år och utgör 2,2 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Det totala partikelutsläppet per capita (6 kg) i Tomelilla 

ligger metydligt högre än genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är småskalig 

uppvärmning den dominerande utsläppskällan i Tomelilla kommun. Vägtrafiken är också en 

betydande utsläppskälla för utsläpp av partiklar (Figur 167). 

 
Tabell 34 Utsläpp av olika luftföroreningar i Tomelilla kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 245 19 

Partiklar (PM10) 74 6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 156 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Tomelilla kommun i kg/år. 
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Figur 157 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Tomelilla kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 7-8 g/m
3
 i Tomelilla tätort 

(urban bakgrund) och 5 g/m
3
 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten motsvarar 

uppmätt värde från mätningen av urban bakgrundshalt som gjordes under nov-dec 2014 

(Bilaga 2). 

 

Beräknad halt för gatumiljö (torget) i Tomelilla tätort var något lägre och underskattad i 

jämförelse med uppmätt värde (se Tabell 8). Troligtvis är fortfarande trafikmängderna på 

vägaran i Tomelilla tätort underskattade vilket ger för låga halter. Då både uppmätta och 

beräknade halter ligger långt under normen och den undre utvärderingströskeln krävs dock 

inga uppföljande mätningar av kvävedioxid inom den närmsta framtiden.  

 

NOx                 PM10 
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Figur 158 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Tomelilla kommun, enhet µg/m

3
. 
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Figur 159 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen (folkets park) för urban bakgrundshalt i Tomelilla tätort. I 

Tomelilla kommun kommer 36 % av halten från kommunens egna närområden, 13 % kan 

härledas från övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 51 % 

beräknas till ett långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten 

(Figur 170). 

 

 

 
Figur 160 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 13-14 g/m
3
 i Tomelilla tätort 

(urban bakgrund) och 13 g/m
3
 på landsbygden. Halterna ligger under normen samt den nedre 

utvärderingströsklen. Inga mätningar av partiklar har genomförts inom kommun vilket gör det 

svårt att utvärdera resultatet. Bedömningen är dock att partikelhalterna är så pass låga att inga 

uppföljande mätningar är nödvändig inom den närmsta framtiden.  

Figur 161 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Tomelilla kommun, enhet µg/m
3
. 
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Trelleborg kommun 

I Trelleborgs kommun bor 42 973 invånare på en yta av 341 km
2 

(SCB 2014). De totala 

utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 1 039 ton/år (Tabell 35) och utgör 6,1 % av 

det totala utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (24 kg) i kommunen 

ligger betydligt högre än genomsnittet i länet (13 kg). Den dominerande utsläppskällan för 

kväveoxider är övrig trafik, här i form av utsläpp från sjöfart. Sjöfarten står för cirka 55 % av 

kväveoxidutsläppet inom kommunen.  

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 136 ton/år och utgör 4,1 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Det totala partikelutsläppet per capita (3 kg) i Trelleborg 

ligger på samma nivå som genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är småskalig 

uppvärmning den dominerande utsläppskällan i Trelleborgs kommun (Figur 173). 

 
Tabell 35 Utsläpp av olika luftföroreningar i Trelleborgs kommun i ton per år, samt per capita i kilo per 

år. Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 1039 24 

Partiklar (PM10) 136 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 162 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Trelleborgs kommun i kg/år. 
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Figur 163 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Trelleborgs kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 10-15 g/m
3
 i Trelleborgs tätort 

(urban bakgrund) och 5-7 g/m
3
 på landsbygden. Vid hamnen stiger halterna till omkring 25 

µg/m
3
. De beräknade halterna i tätorten Trelleborg motsvarar uppmätt värde från mätningen 

av urban bakgrundshalt som gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2). Kommunen har även 

genomfört mätningar i egen regi. Senaste mätning år 2014 i urban bakgrund gav 13 g/m
3
 

som årsmedelvärde. 

 

Även beräknad halt för gatumiljö (Algatan) i Trelleborgs tätort stöds av uppmätt värde (se 

Tabell 8). En bedömning är att halterna kan vara högre i gatumiljö på andra gator med 

betydligt mer trafik. Men eftersom många av de gator som har mer vägtrafik av typen 

huvudleder har en öppen karaktär med breda trottoarer och glest med bebyggelse runt om 

kring så är det inte troligt att halterna överstiger den nedre utvärderingströskeln. 

 

Beräknade halter av kvävedioxid visar att högst halter finns i närheten av hamnen. Senaste 

tillgängligt mätvärde från Hamnens egna mätningar från 2010 gav ett årsmedelvärde på 27 

g/m
3
. Vår bedömning är därför att halterna i gatumiljö i området kring hamnen i Trelleborg 

är högre än den nedre utvärderingströskeln och eventuellt även den övre, vilket kräver 

kontinuerliga mätningar. Sedan 1 jan 2016 mäter kommunen tillsammans med Trelleborgs 

hamn AB vid Hamngatan. 
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Figur 164 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Trelleborgs kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 165 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell för-

delning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade kväve-

oxidhalten vid mätplatsen (rådhusparken) för urban bakgrundshalt i Trelleborgs tätort. I 

Trelleborgs kommun kommer 70 % av halten från kommunens egna närområden, 7 % kan 

härledas från övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 23 % 

beräknas till ett långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten 

(Figur 176). 

 

 
Figur 166 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 14-16 g/m
3
 i Trelleborgs 

tätort (urban bakgrund) och 13 g/m
3
 på landsbygden. Närmast hamnen ökar halterna med 1-

2 µg/m
3
. Kommunen har genomfört mätningar i egen regi. Senaste mätning år 2014 i urban 

bakgrund gav värden på 16 g/m
3
. Bedömningen är att partikelhalter i gatumiljö nära hamnen 

kan överstiga värden högre än den nedre utvärderingströskeln och att fortsatta mätningar 

därför rekommenderas. 

 
Figur 167 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Trelleborgs kommun, enhet µg/m

3
. 
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Vellinge kommun 

I Vellinges kommun bor 34 110 invånare på en yta av 142 km
2 

(SCB 2014). De totala 

utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 284 ton/år (Tabell 36) och utgör 1,7 % av 

det totala utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (8 kg) i kommunen 

ligger lägre än genomsnittet i länet (13 kg). Som i de flesta kommuner i Skåne är vägtrafiken 

den dominerande utsläppskällan för kväveoxider. Vägtrafiken bidrar med nästan 50 % av 

kväveoxidutsläppen inom kommunen. 

 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 61 ton/år och utgör 1,8 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län.  Även det totala partikelutsläppet per capita (2 kg) i Vellinge 

ligger lägre än genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är vägtrafiken den 

dominerande utsläppskällan i Vellinge kommun (Figur 179). 

 
Tabell 36 Utsläpp av olika luftföroreningar i Vellinge kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 284 8 

Partiklar (PM10) 61 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 168 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Vellinge kommun i kg/år. 
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Figur 169 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Vellinge kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 9-12 g/m
3
 i Vellinges tätort 

(urban bakgrund) och 6-8 g/m
3
 på landsbygden. I tätorterna Ljunghusen och Skanör-

Falsterbo ligger de beräknade halterna av kvävedioxid på 6-9 µg/m
3
. Utmed E6:an, närmast 

bebyggelsen uppgår de beräknade halterna till 16-17 µg/m
3
. De beräknade halterna i tätorten 

underskattas något i jämförelse med uppmätt värde från mätningen av urban bakgrundshalt 

som gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2). Troligtvis är trafikmängderna något 

uinderskattade i kommunen.  

 

Beräknad halt för gatumiljö (Falsterbovägen) i Ljunghusens tätort var däremot helt 

överernsstämmig med uppmätt värde (se Tabell 8). Då både uppmätta och beräknade halter 

ligger långt under normen och den undre utvärderingströskeln krävs inga uppföljande 

mätningar av kvävedioxid inom den närmsta framtiden.  
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Figur 170 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Vellinge kommun, enhet µg/m

3
.
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Figur 171 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten Vellinge, enhet µg/m

3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen (idrottsplatsen) för urban bakgrundshalt i Vellinges tätort. I 

Vellinges kommun kommer 45 % av halten från kommunens egna närområden, 20 % kan 

härledas från övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 35 % 

beräknas till ett långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten. 

 

 
Figur 172 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 13-14 g/m
3
 i Vellinges 

tätorter (urban bakgrund) och 13 g/m
3
 på landsbygden. Högst halter utmed motorvägen. 

Halterna ligger dock under normen samt den nedre utvärderingströsklen. Inga mätningar av 

partiklar har genomförts inom kommun vilket gör det svårt att utvärdera resultatet. 

Bedömningen är dock att partikelhalterna är så pass låga att inga uppföljande mätningar är 

nödvändig inom den närmsta framtiden.  

 

 
Figur 173 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Vellinge kommun, enhet µg/m

3 
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Ystad kommun 

I Ystads kommun bor 28 771 invånare på en yta av 352 km
2 

(SCB 2014). De totala utsläppen 

av kväveoxider i kommunen uppgår till 733 ton/år (Tabell 37) och utgör 4,3 % av det totala 

utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (25 kg) i kommunen ligger 

betydligt högre än genomsnittet i länet (13 kg). Den dominerande utsläppskällan för kväve-

oxider är övrig trafik, här i form av utsläpp från sjöfart. Sjöfarten står för cirka 42 % av 

kväveoxidutsläppet inom kommunen.  

 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 77 ton/år och utgör 2,3 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Även det totala partikelutsläppet per capita (3 kg) i Ystad 

ligger på samma nivå som genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är vägtrafiken 

den dominerande utsläppskällan i Ystads kommun (Figur 186). 

 
Tabell 37 Utsläpp av olika luftföroreningar i Ystad kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 733 25 

Partiklar (PM10) 77 3 

 

Figur 174 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Ystad kommun i kg/år. 
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Figur 175 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Ystad kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 9-12 g/m
3
 i Ystads tätort (urban 

bakgrund) och 5-7 g/m
3
 på landsbygden. Vid hamnen i Ystad stiger halterna upp emot 20 

µg/m
3
. De beräknade halterna i tätorten stöds av mätdata, från mätningen av urban 

bakgrundshalt som gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2). Kommunen har även genomfört 

mätningar i egen regi. Senaste mätning år 2014 i urban bakgrund gav 10 g/m
3
 som 

årsmedelvärde. 

 

Beräknad halt för gatumiljö (Surbrunnsvägen) i Ystads tätort överskattade halten i jämförelse 

med uppmätt värde (se Tabell 8). Troligtvis är vägtrafiken på gatan överskattad. Ystad hamn 

och kommunen mäter på ett antal platser kring hamnen samt på en gata i centrala Ystad. 

Mätvärden från 2014 visar på ett årsmedelvärde på 14 g/m
3
. Närmare hamnen visar 

mätningarna på halter 10-18 g/m
3
 under 2014, med högst halt vid färjeterminalen. Vår 

bedömning är att halterna kring hamnen i Ystad i dagsläget är lägre än den nedre 

utvärderingströskeln och därmed krävs inga uppfölande mätningar av kvävedioxid.  
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Figur 176 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Ystads kommun, enhet µg/m

3
. 
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Figur 177 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 

 

 

 

 

 

 

Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen (St Petri kyrka) för urban bakgrundshalt i Ystads tätort. I 
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Ystads kommun kommer 65 % av halten från kommunens egna närområden, 8 % kan 

härledas från övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 27 % 

beräknas till ett långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten 

(Figur 189).   

 

 
Figur 178 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund. 
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 14-15 g/m
3
 i Ystad tätort 

(urban bakgrund) och 13 g/m
3
 på landsbygden. Vid hamnen och i industriområdet nordöst 

om Ystad tätort ökar halten med 1-2 µg/m
3
. Kommunen har genomfört mätningar i egen regi. 

Senaste mätning år 2014 i urban bakgrund gav värden på 17 g/m
3
. Beräknad halt för urban 

bakgrund i Ystad tätort var något lägre än uppmätt värde vilket tyder på att det saknas 

emissionskällor i databasen. Bedömningen är därför att partikelhalter kan överstiga värden 

högre än den nedre utvärderingströskeln i gatumiljö och att uppföljande mätningar är att 

rekommendera. 

 
Figur 179 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Ystad kommun, enhet µg/m

3
. 
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Åstorp kommun 

I Åstorps kommun bor 15 061 invånare på en yta av 93 km
2 

(SCB 2014). De totala utsläppen 

av kväveoxider i kommunen uppgår till 203 ton/år (Tabell 38) och utgör 1,2 % av det totala 

utsläppet i Skåne län.  Det totala kväveoxidutsläppet per capita (13 kg) i kommunen ligger på 

samma nivå som genomsnittet i länet (13 kg). Som i de flesta kommuner i Skåne är 

vägtrafiken den dominerande utsläppskällan för kväveoxider.  Men i Åstorps kommun är även 

arbetsmaskiners och arbetsredskapens bidrag relativt hög. Tillsammans bidrar dessa två för 

cirka 73 % av kväveoxidutsläppen inom kommunen. 

 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 39 ton/år och utgör 1,2 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Det totala partikelutsläppet per capita (3 kg) i Åstorp ligger 

på samma nivå som genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är vägtrafiken den 

dominerande utsläppskällan i Åstorps kommun (Figur 192). 

 
Tabell 38 Utsläpp av olika luftföroreningar i Åstorp kommun i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 203 13 

Partiklar (PM10) 39 3 

Figur 180 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Åstorp kommun i kg/år. 
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Figur 181 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Åstorps kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 8 g/m
3
 i Åstorps tätort (urban 

bakgrund) och 6-7 g/m
3
 på landsbygden. Utmed motorvägen (E4) ligger halterna på 11-15 

µg/m
3
. De beräknade halterna i tätorten stöds av mätdata, från mätningen av urban bakgrunds-

halt som gjordes under nov-dec 2014 (se bilaga 2). Beräknad halt för urban bakgrund var 

något högre än uppmätt värde. En trolig orsak till detta är att trafikmängderna överskattats 

något på de kommunala vägarna.  

 

Beräknad halt för gatumiljö (Skolgatan) i Åstorps tätort var även den något högre och 

överskattad i jämförelse med uppmätt värde (se Tabell 8). Då både uppmätta och beräknade 

halter ligger långt under normen och den undre utvärderingströskeln krävs inga uppföljande 

mätningar av kvävedioxid inom den närmsta framtiden.  
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Figur 182 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Åstorps kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 183 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen för urban bakgrundshalt i Åstorps tätort. I Åstorps kommun 

kommer 47 % av halten från kommunens egna närområden, 13 % kan härledas från övriga 

Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 40 % beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten (Figur 195).   

 

 
 
Figur 184 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 14-15 g/m
3
 i Åstorps tätort 

(urban bakgrund) och 13 g/m
3
 på landsbygden. Halterna ligger under normen samt den nedre 

utvärderingströsklen. Inga mätningar av partiklar har genomförts inom kommun vilket gör det 

svårt att utvärdera resultatet. Bedömningen är dock att partikelhalterna är så pass låga att inga 

uppföljande mätningar är nödvändig inom den närmsta framtiden.  

 

 
Figur 185 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Åstorp kommun, enhet µg/m

3
. 
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Ängelholm kommun 

I Ängelholms kommun bor 40 229 invånare på en yta av 423 km
2 

(SCB 2014). De totala 

utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 632 ton/år (Tabell 39) och utgör 3,7 % av 

det totala utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (16 kg) i kommunen 

ligger högre än genomsnittet i länet (13 kg). Som i de flesta kommuner i Skåne är vägtrafiken 

den dominerande utsläppskällan för kväveoxider.  

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 133 ton/år och utgör 4,0 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Det totala partikelutsläppet per capita (3 kg) i Ängelholm 

ligger på samma nivå som genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är vägtrafiken 

den dominerande utsläppskällan i Ängelholms kommun (Figur 198).  

 
Tabell 39 Utsläpp av olika luftföroreningar i Ängelholms kommun i ton per år, samt per capita i kilo per 

år. Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 632 16 

Partiklar (PM10) 133 3 

 

 

Figur 186 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Ängelholms kommun i kg/år. 
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Figur 187 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Ängelholms kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 9-11 g/m
3
 i Ängelholms tätort 

(urban bakgrund) och 7-8 g/m
3
 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten är något 

underskattad i jämförelse med uppmätt värde från mätningen av urban bakgrundshalt som 

gjordes under nov-dec 2014 (se bilaga 2).  

 

Beräknad halt för gatumiljö (Västergatan) i Ängelholms tätort var däremot något högre och 

överskattad i jämförelse med uppmätt värde (se Tabell 8). Dock är det svårt att klargöra vilket 

som ger mest sanningsenlig haltnivå, då både mätvärde och den mängd trafik på Västergatan 

som ligger som grund för den beräknade halten, kan vara felaktig. Då både uppmätta och 

beräknade halter ligger långt under normen och den nedre utvärderingströskeln krävs inga 

uppföljande mätningar av kvävedioxid inom den närmsta framtiden. 
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Figur 188 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Ängelholms kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 189 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m

3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen för urban bakgrundshalt i Ängelholms tätort. I Ängelholms 

kommun kommer 58 % av halten från kommunens egna närområden, 8 % kan härledas från 

övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 34 % beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten (Figur 201). 

 

 
 
Figur 190 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund. 
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 14-15 g/m
3
 i Ängelholms 

tätort (urban bakgrund) och 13 g/m
3
 på landsbygden. Högst halter finns utmed motorvägen, 

där halterna går upp emot 15-16 g/m
3
. Inga mätningar av partiklar har genomförts inom 

kommunen efter år 2008 vilket gör det svårt att utvärdera resultatet. 

Bedömningen är dock att partikelhalterna är så pass låga att inga uppföljande mätningar är 

nödvändiga inom den närmsta framtiden. 

 

 
Figur 191 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Ängelholms kommun, enhet µg/m

3
. 
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Örkelljunga kommun 

I Örkelljungas kommun bor 9 733 invånare på en yta av 322 km
2 

(SCB 2014). De totala 

utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 254 ton/år (Tabell 40) och utgör 1,5 % av 

det totala utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (26 kg) i kommunen 

ligger betydligt högre än genomsnittet i länet (13 kg). Som i de flesta kommuner i Skåne är 

vägtrafiken den dominerande utsläppskällan för kväveoxider. I Örkelljungas kommun bidrar 

vägtrafiken för 66 % av kväveoxidutsläppen inom kommunen.  

 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 68 ton/år och utgör 2,1 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Även det totala partikelutsläppet per capita (7 kg) i 

Örkelljunga ligger betydligt högre än genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är 

vägtrafiken den dominerande utsläppskällan i Örkelljungas kommun (Figur 204). 

 
Tabell 40 Utsläpp av olika luftföroreningar i Örkelljunga kommun i ton per år, samt per capita i kilo per 

år. Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (t/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 254 26 

Partiklar (PM10) 68 7 

 

 

Figur 192 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Örkelljunga kommun i kg/år. 
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Figur 193 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Örkelljunga kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 8 g/m
3
 i Örkelljungas tätort 

(urban bakgrund) och 5-7 g/m
3
 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten stöds av 

mätdata, från mätningen av urban bakgrundshalt som gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2). 

 

Beräknad halt för gatumiljö (Storgatan) i Örkelljungas tätort var däremot något högre och 

troligen överskattad i jämförelse med uppmätt värde (se Tabell 8). Dock är det svårt att 

klargöra vilket som ger mest sanningsenlig haltnivå, då både mätvärde och den mängd trafik 

på Storgatan som ligger som grund för den beräknade halten, kan vara felaktig. Då både 

uppmätta och beräknade halter ligger långt under normen och den undre utvärderingströskeln 

krävs inga uppföljande mätningar av kvävedioxid inom den närmsta framtiden. 
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Figur 194 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Örkelljunga kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 195 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet µg/m
3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell för-

delning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade kväve-

oxidhalten vid mätplatsen (cykelvägen) för urban bakgrundshalt i Örkelljungas tätort. I 

Örkelljungas kommun kommer 39 % av halten från kommunens egna närområden, 7 % kan 

härledas från övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 54 % 

beräknas till ett långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten.  

 

 
 
Figur 196 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund. 
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 14-15 g/m
3
 i Örkelljungas 

tätort (urban bakgrund) och 13 g/m
3
 på landsbygden. Inga aktuella Kommunen har 

mätningar har genomförts inom kommunen, vilket gör det svårt att utvärdera resultatet. 

Senaste mätning år 2006 i urban bakgrund gav värden på 17 g/m
3
som 

vinterhalvårsmedelvärde Bedömningen är dock att partikelhalterna är så pass låga att inga 

uppföljande mätningar är nödvändig inom den närmsta framtiden. 

 

Figur 197 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Örkelljunga kommun, enhet µg/m
3
. 
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Östra Göinge kommun 

I Östra Göinges kommun bor 13 864 invånare på en yta av 434 km
2 

(SCB 2014). De totala 

utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 191 ton/år (Tabell 41) och utgör 1,1 % av 

det totala utsläppet i Skåne län. Det totala kväveoxidutsläppet per capita (14 kg) i kommunen 

ligger något högre än genomsnittet i länet (13 kg). Som i de flesta kommuner i Skåne är 

vägtrafiken den dominerande utsläppskällan för kväveoxider. 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 41 ton/år och utgör 1,2 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Det totala partikelutsläppet per capita (3 kg) i Östra Göinge 

ligger på samma nivå som genomsnittet i länet (3 kg). För utsläpp av partiklar är småskalig 

uppvärmning den dominerande utsläppskällan i Östra Göinges kommun (Figur 210). 

 
Tabell 41 Utsläpp av olika luftföroreningar i Östra Göinges kommun i ton per år, samt per capita i kilo 

per år. Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt utsläpp (ton/år) Totalt utsläpp per capita (kg) 

Kväveoxider (NOx) 191 14 

Partiklar (PM10) 41 3 

                                                   

Figur 198 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Östra Göinge kommun i kg/år. 
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Figur 199 Procentuell fördelning av utsläppskällor i Östra Göinges kommun för respektive luftförorening. 

 

 

Luftkvalitet - simulerade luftföroreningshalter 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 6 g/m
3
 i Broby och Knisslinge 

tätort (urban bakgrund) och 4-5 g/m
3
 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten 

överskattar halten något i jämförelse med uppmätt värde från mätningen av urban 

bakgrundshalt som gjordes under nov-dec 2014 (Bilaga 2). Troligtvis är trafikmängderna på 

de kommunala vägarna överskattade.  

 

Beräknad halt för gatumiljö (Tydingegatan) i Brobys tätort är något underskattad i jämförelse 

med uppmätt värde (se Tabell 8). Då både uppmätta och beräknade halter ligger långt under 

normen och den undre utvärderingströskeln krävs dock inga uppföljande mätningar av 

kvävedioxid inom den närmsta framtiden.  
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Figur 200 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i Östra Göinge kommun, enhet µg/m
3
. 
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Figur 201 Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten Broby, enhet µg/m
3
. 
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Den totala kväveoxidhalten i kommunen har olika geografiskt ursprung. En procentuell 

fördelning mellan långväga (internationellt), regionalt (Skåne med omnejd) och lokalt 

(kommunen) bidrag, har uppskattats för hela kommunen, baserat på den beräknade 

kväveoxidhalten vid mätplatsen för urban bakgrundshalt i Brobys tätort. I Östra Göinges 

kommun kommer 38 % av halten från kommunens egna närområden, 7 % kan härledas från 

övriga Skåne, omkringliggande sjöfart, Själland och grannlänen medan 55 % beräknas till ett 

långväga bidrag, bortom ovanstående områden, den sk bakgrundshalten (Figur 213).  

 

 
Figur 202 Procentuell fördelning av den totala kväveoxidhalten i urban bakgrund.   
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Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 14 g/m
3
 i Broby och 

Knisslinge tätort (urban bakgrund) och 13 g/m
3
 på landsbygden. Halterna ligger under 

normen samt den nedre utvärderingströsklen. Inga mätningar av partiklar har genomförts 

inom kommun vilket gör det svårt att utvärdera resultatet. Bedömningen är dock att 

partikelhalterna är så pass låga att inga uppföljande mätningar är nödvändig inom den närmsta 

framtiden.  

Figur 203 Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Östra Göinge kommun, enhet µg/m
3
. 
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Skåne län 

Utsläpp av kväveoxider och partiklar (PM10) 

I Skåne län bor 1 288 908 invånare (SCB 2014) på en yta av 11 369 km
2 

(SCB 2009). De 

totala utsläppen av kväveoxider i länet uppgår till 17 094 ton/år (Tabell 42). Den dominerande 

utsläppskällan för kväveoxider är vägtrafiken. I Skåne är även utsläppet från Arbetsmaskiner 

och arbetsredskap relativt högt. Tillsammans bidrar dessa två för ca 55 % av 

kväveoxidutsläppen inom länet. De totala utsläppen av partiklar i länet uppgår till 3 325 

ton/år. Vägtrafiken tillsammans med småskalig uppvärmning är de dominerande 

utsläppskällorna för partiklar i Skåne län.  

 
Tabell 42 Utsläpp av olika luftföroreningar i Skåne län i ton per år, samt per capita i kilo per år. 

Observera att totalt utsläpp per capita är uträknat på exakta värden och visas i kg/år. 

Förorening Totalt (ton/år) Totalt per capita (kg/år) 

NOx 17 094 13 

PM10 3 325 3 

  

Figur 204 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Skåne län i ton/år. 
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Figur 205 Geografisk beskrivning av partiklar i Skåne län i ton/år. 

 

 

Utsläppsstatistiken skiljer sig mellan den aktuella utredningen och redovisade utsläpp i 

utredningen från 2009. Det är viktigt att veta att dessa utsläppsmängder inte är jämförbara och 

inte heller visar på någon speciell trend. I Skånes emissionsdatabas är syftet att ta fram så 

aktuell utsläppsdata som möjligt och därför används senaste kunskap och metodik. Mycket 

fokus läggs på att få en geografisk och tidsmässig noggrannhet i utsläppen.  Vi har valt att inte 

lägga tid på att korrigera metodiken på tidigare emissionsdatabaser för att få jämförbara 

emissionsdata. Den nationella inventeringen av utsläpp, fördelad på län och kommuner, är bra 

att använda för att kunna jämföra utsläppens storlek över tid. Dessa data uppdateras bakåt i tid 

när metodiken förändras eller nya emissionsfaktorer används för att räkna fram utsläpp. Ett 

exempel på förändringar i Skånes emissionsstatistik är att i den aktuella emissionsdatabasen 

finns nu emissioner för både slitage från däck och vägbana samt uppvirvling av partiklar 

inkluderat i utsläppet från vägtrafiken. Denna förändring är tydlig i emissionsstaitistiken för 

partiklat PM10 som 2014 är betydligt högre än 2009. 
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Figur 206 Procentuell fördelning av det totala kväveoxidutsläppet från respektive emissionskälla i Skåne 

län. 

Figur 207 Procentuell fördelning av det totala partikelutsläppet från respektive emissionskälla i Skåne 

län.  
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Beräknade halter av kvävedioxid och partiklar (PM10) 
 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid är generellt högre i kommunerna i västra 

Skåne. Halterna ligger på 11-18 g/m
3
 i de större tätorterna som Malmö, Trelleborg och 

Helsingborg (urban bakgrund). De mest traffikerade gatumiljöerna i de större tätorterna 

Helsingborg och Malmö ligger på 25-30 g/m
3
. På landsbygden ligger beräknande halter 

(årsmedelvärde) på 5-8 g/m
3
. I kommunrna i mellersta och östra Skåne ligger beräknade 

halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid i tätorterna på 7-9 med undantag Kristianstad som har 

en något högre beräknad halt. 

 

Beräknade kvävedioxid halter för 2014 är överlag oförändrade i de Skånska tätorterna i 

jämförelse med den förra utredningen 2009. Vid jämförelse mellan uppmätta halter i urban 

bakgrund 2009 och 2014 är kvävedioxid halterna lägre i 15 antal kommuner medan 17 

kommuner har en högre halt (se figur 208). I merparten av tätorterna är dock skillnaden 

mellan åren väldigt liten (för mer detaljer om mätvärden 2009 och 2014 se rapport Arvin, 

2015). 

 

Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 14-18 g/m
3
 i tätorterna 

(urban bakgrund) och 12-13 g/m
3
 på landsbygden. Halterna av partiklar PM10 ligger under 

miljökvalitetsnormen i samtliga kommuner i Skåne. Enligt beräknade halter understiger 

samtliga kommuner i Skåne även den nedre utvärderingströskeln avseende årsmedelvärden, 

åtminstone i urban bakgrundsmiljö.Inga beräkningar för partiklar har gjorts i gatumiljö. 

 

Beräknade partikel halter av partiklar PM10 för år 2014 är i samma nivå som de beräknade 

partikelhalterna för år 2009 (se LVF rapport, Johansson m.fl. 2010). 

Figur 208 Jämförelse av uppmätta halterna mellan 2009 och 2014 i urban bakgrund. 
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Slutsatser  

Kommunernas luftkvalitet avseende kvävedioxid och partiklar PM10 

Ingen av kommunerna överstiger miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på 40 g/m
3
 avseende 

årsmedelvärden. Malmö och Helsingborg tangerar den övre utvärderingströskeln på 32 g/m
3
 

vilket kräver fortsatta kontinuerliga mätningar. Trelleborg överstiger värdet för nedre 

utvärderingströskeln på 26 g/m
3
, vilket kräver mätningar eller beräkningar för övervakning 

av luftkvaliteten avseende kvävedioxid. Övriga kommuner understiger värdet för den nedre 

utvärderingströskeln och inga krav ställs på mätningar av kvävedioxid i kommunen. Däremot 

finns det ett antal kommuner som bör vara observanta med utsläpp från större vägar så som 

motorvägar eller huvudleder i och utmed tätorter, däribland Båstad, Burlöv, Bromölla, 

Hässleholm, Kristianstad och Lund. En utbyggnad av bostadsområden nära motorvägarna bör 

undvikas och en förtätning av byggnader utmed huvudleder kan medföra ökade halter av 

kvävedioxid i dessa tätorter. Även kommuner med industrier med stora utsläpp av kväveoxid, 

så som Bjuv, Höganäs och Bromölla bör beakta haltpåverkan i boende miljöer. 

 

För kvävedioxid är det fram för allt mijökvalitetsnormen avssende dygnsmedelvärdet på 60 

g/m
3
, som inte får överstigas med än 7 ggr per kalenderår, som är svårast att klara i de 

skånska tätorterna. Både Malmö och Helsingborg har överskridit normen för 

dygnsmedelvärden vissa år under de senaste 10 åren. Luftkvaliteten avseende dygn- och 

timmedelvärden för kvävedioxid och partiklar kommer utredas för de skånska kommunerna 

under 2017.  

 

Beräknade halter för partiklar PM10 understiger den nedre utvärderings tröskeln på 20 g/m
3
 i 

samtliga kommuner i Skåne avseende årsmedelvärden, åtminstone i urban bakgrundsmiljö.  

Men uppmätta värden i gatumiljö i kommunerna visar att Malmö överstiger värdet för nedre 

utvärderingströskeln och därmed behöver fortsätta mäta partiklar PM10. Även andra 

kommuner rekommenderas att mäta partiklar i gatumiljö för att utreda om de överstiger 20 

g/m
3
 och därmed värdet för den nedre utvärderingströskeln, avseende årsmedlvärdet och 

partiklar PM10. Följande kommuner har beräknade halter eller mätningar som indikerar att det 

finns risk att överstiga 20 g/m
3
; Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Kristianstad, 

Landskrona, Lund, Osby, Trelleborg och Ystad.  

 

Kontroll av luftkvalitet med spridningsberäkningar 

Emissionsdatabasen 

En emissionsdatabas och modeller är alltid en förenkling av verkliga utsläpp och verkliga 

spridningsförhållanden. Förenklingarna har olika karaktär och påverkar emisions- och 

haltberäkningar i olika omfattning. För framtiden föreslås ett antal förbättringar av 

emissionsdatabasen och för att nå en ännu bättre överensstämmelse med verkliga utsläpp och 

halter av föroreningarna kvävedioxid och partiklar. 

 

 Vid beräkningar av halter i gatumiljö är det den lokala trafiken på gatan som står för 

upp emot 80 % av den totala halten för platsen. För de gaturum där halten både mätts 

och beräknats är det åter igen tydligt att gator där trafikmängden och fördelningen 
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mellan olika fordonstyper är känd är överensstämmelsen god. Men eftersom många 

kommunala gator saknar kända trafikflöden och därför uppskattats blir beräkande 

halter i gatumiljö osäkra. Det krävs en nära dialog med kommunerna med lokal 

kunskap om vilka gator som har högst trafikbelastning och där kommun behöver göra 

återkommande trafikmätningar för att i sedan kunna ligga som underlag för 

spridningsberäkningar för beräkning av luftföroreningshalter i gatumiljö. 

 

 För ett fåtal kommuner där ingen information delgetts om trafiken på de kommunala 

vägarna över hela tätorten är det tydligt att de beräknade halter inte stämmer överens 

med uppmätt halt i urban bakgrundshalt. Åter igen krävs dialog med kommunen för att 

öka kunskapen om vägtrafiken på de kommunala vägarna och förbättra 

emissionsdatabasen. 

 

 Arbetsfordon och entrepenadfordon i form av grävmaskiner, truckar, lyftkranar etc har 

ett stört utsläpp i Skåne men eftersom det inte finns kontroll på var de befinner sig är 

det också svårt att göra en geografisk fördelning av dess utsläpp. Ett allt för utsmetat 

utsläpp från entreprenadmaskiner och andra arbetsfordon kan bidra till att beräkande 

halter lokalt men även över en hel tätort underskattar den faktiska halten. Svårt att 

åtgärda. 

 

 Utifrån den aktuella utredningen av utsläpp och haltberäkningar för partiklar är det 

tydligt att det saknas emissioner i databasen. Sjöfarten är en utsläppskälla där vi vet att 

emissionerna för partiklar är för låga (Johansson, 2015). Även utsläpp av partiklar från 

småskalig uppvärmning har varir svåra att utvärder då det saknas mätningar i områden 

med hög andel pannor och kaminer (Johansson et al. 2016). Dessutom saknas 

information om partikelutsläpp från många verksamheter eftersom det inte finns krav 

från tillsynsmyndigheten att anläggningsägaren ska rapportera dessa. Kommuner med 

många icke-rapporteringsskyldiga anläggningar (C-anläggningar), eller kommuner där 

det finns risk att utvärderingströsklarna överskrids avseende partiklar bör kartlägga 

dessa verksamheter.  

 

Bakgrundshalter 

I utredningen i likhet med tidigare utredning 2009 har en konstant bakgrundhalt antagits för 

hela Skåne. Mer troligt är att bakgrundshalten är högre i de sydvästra delarna av Skåne och 

avtar i de nordöstliga delarna. Resultaten från bakgrundsmätningarna av kvävedioxid tyder 

även på detta. Liknande mätningar är önskvärt för partiklar för att undersöka om det finns 

samma mönster. Fler mätningar krävs dock för både kvävedioxid och partiklar för att 

tydliggöra vilken nivå på bakgrundshalt som ska användas var i länet. 

 

Spridningsberäkningar 

Det finns även faktorer som påverkar resultatet av spridningsberäkningarna, och några av de 

mest betydande bör synliggöras och utvärderas för att förutsättningarna för framtida 

beräkningar skaförbättras. 

 

 De meteorologiska data som används i beräkningarna för samtliga kommuner kommer 

från mätning i Malmö. Mätdata för meteorologiska parametrar så som tex vindriktning 

och vindhastighet bör jämföras med data från den meteorologiska masten i Malmö. På 
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så sätt öka kunskapen om hur representativ den metoerologiska datan för malmö är för 

hela Skåne. 

 

 Beräkningarna av PM10 baseras bland annat på kunskapen av trafikens direkta utsläpp, 

men också uppvirvlingen av partiklar som görs genom turbulens kring fordonen. I 

emissionsunderlaget ingår en bedömning av dubbdäckanvändningen i respektive 

kommun. Eftersom inte alla kommuner gjort en undersökning av dubbdäcks-

användningen inom kommunen krävs en förnyad genomgång av användningen på 

Skånes vägar. 

 

Rapportering och åtgärder 

Resultat från emissionssammansättningar och spridningsberäkningar kan användas för 

rapportering av luftkvalitet för respektive kommun avseende årsmedelvärden för kvävedioxid 

och partiklar PM10. 

 

På platser där beräknade och uppmätta halter är högre eller bedöms vara högre än den nedre 

utvärderingströskeln, bör man undersöka de lokala emissionskällorna samt utföra beräkningar 

i mer detalj. Beräkningarna ska även kompletteras med en enklare mätkampanj (för specifika 

krav se Tabell 1 kapitel ”Kontroll av Miljökvalitetsnorm”). 

 

För ett antal kommuner rekommenderas att fler gaturum undersöks både med hjälp av 

mätningar och spridningsberäkningar. Ett förslag är att de mätplaser som använts i denna 

undersökning, fram för allt gatumiljöer, revideras. I fortsatta utredningar av luftkvaliteten i 

kommunernas gatumiljöer används andra gaturum/gator som har en högre trafikbelastning 

och därmed utgör en högre risk för höga halter av luftföroreningar från vägtrafiken. Val av 

gata/gator görs i nära dialog med respektive kommun. 

 

På platser där beräknade och uppmätta halter är högre än den övre utvärderingströskeln krävs 

detaljerad mätkampanj som kan kompletteras med detaljerade beräkningar. 

 

På platser där beräknade och uppmätta halter är högre än miljökvalitetsnormen krävs ett 

åtgärdsprogram. 
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Bilaga 1 Mät- och beräkningsplatser 

Mät- och beräkningsplatser för kvävedioxid i bakgrund, urban bakgrund och gaturum i Skånes 

kommuner under nov-dec 2014. 
KOMMUN STATIONSNAMN NR Gaturum(GR) 

/Urban bakgrund 
(UB) 

LAT LON X_RT90 Y_RT90 Trafikmängd 
(ÅDT) 

Andel 
tungtrafik 
(%) 

BJUV N. Storgatan 8C GR 56° 05' 10.0" 12° 54' 56.1" 6221286 1320134 6500 2 

BJUV Friluftsbadet   UB 56° 05' 10.6" 12° 54' 38.4" 6221317 1319829     

BROMÖLLA Storgatan 40 GR 56° 04' 25.3" 14° 28' 02.2" 6216944 1416681 1300 2 

BROMÖLLA Lekplats vid Mäster Palms gata   UB 56° 04' 33.6" 14° 28' 53.3" 6217184 1417570     

BURLÖV Lundavägen 20 GR 55° 37' 55.3" 13° 04' 14.4" 6170356 1327786 8500 5 

BURLÖV Arlövs Kyrka/ Parkering baksida   UB 55° 38' 03.4" 13° 04' 49.6" 6170582 1328412     

BÅSTAD Köpmansgatan 96 GR 56° 25' 36.7" 12° 51' 13.0" 6259372 1317905 8500 2 

BÅSTAD Örebäcksvallen/ Tulpanvägen   UB 56° 25' 31.0" 12° 50' 58.2" 6259206 1317644     

ESLÖV Västergatan 4 GR 55° 50' 22.9" 13° 18' 10.4" 6192917 1343242 6500 2 

ESLÖV Stadsparken   UB 55° 50' 08.8" 13° 18' 03.6" 6192486 1343108     

HELSINGBORG Hälsovägen 37 GR 56° 03' 19.7" 12° 41' 57.5" 6218462 1306524 17000 3 

HELSINGBORG Kärnan Landborgspromenaden   UB 56° 02' 53.3" 12° 41' 53.6" 6217649 1306419     

HÄSSLEHOLM Viaduktsgatan  14 GR 56° 09' 42,6" 13° 45' 44.5" 6227832 1373082 9000 2 

HÄSSLEHOLM Hembygdsparken   UB 56° 09' 20.9" 14° 46' 19.07" 6227142 1373658     

HÖGANÄS Storgatan 46 GR 56° 11' 59.7" 12° 33' 46.0" 6234926 1298779 3500 1 

HÖGANÄS Folketspark/Hus   UB 56° 11' 49.2" 12° 33' 29.6" 6234615 1298481     

HÖRBY Storgatan 8C GR 55° 51' 04.7" 13° 39' 41.7" 6193455 1365748 7700 4 

HÖRBY Idrottsplatsen/ tennisbanor/Björkgatan   UB 55° 51' 35.9" 13° 39' 37.0" 6194422 1365696     

HÖÖR Mejerigatan 5f GR 55° 55' 59.9" 13° 32' 28.6" 6202821 1358513 6000 2 

HÖÖR Enebacken   UB 55° 56' 01.25" 13° 32' 52.52" 6202851 1358930     

KLIPPAN Park vid Sankt Petri kyrka   UB 56° 08' 00.2" 13° 08' 37.6" 6225976 1334537     

KLIPPAN Storgatan 40 GR 56° 08' 08.2" 13° 07' 51.8" 6226254 1333756 4300 5 

KRISTIANSTAD Lekplats vid Karlavägen (IP)   UB 56° 01' 28.1" 14° 10' 02.7" 6211867 1397880     

KRISTIANSTAD Nya Boulevarden 4 GR 56° 01' 50.8" 14° 09' 12.6" 6212590 1397029 5000 4 

KÄVLINGE Kävlinge kyrka   UB 55° 47' 36.1" 13° 06' 21.0" 6188225 1330700     

KÄVLINGE Landskronavägen  1 GR 55° 45' 34.31" 13° 00' 59.87" 6184681 1324955 8200 4 

LANDSKRONA Stadsparken   UB 55° 52' 21.3" 12° 49' 55.9" 6197744 1313922     

LANDSKRONA Storgatan 41 GR 55° 52' 12.7" 12° 49' 45.4" 6197486 1313729 6000 4 

LOMMA Park vid Pilängsskolan/fotbollsplan   UB 55° 40' 19.91" 13° 05' 03.13" 6174793 1328814     

LOMMA Centrumgatan 15 GR 55° 40' 24.06" 13° 04' 06.50" 6174960 1327830 5000 5 

LUND Botaniska trädgården   UB 55° 42' 09.22" 13° 12' 09.69.7" 6177886 1336393     

LUND Bankgatan 2 GR 55° 42' 04.04" 13° 11' 42.65" 6177744 1335915 5100 6 

MALMÖ Kungsgatan/ Pauli Kyrkan   UB 55° 36' 09.0" 13° 00' 48.6" 6167214 1324055     

MALMÖ Bergsgatan 17 GR 55° 35' 44.6" 13° 00' 32.3" 6166472 1323740 12600 7 

OSBY Ekebacken   UB 56° 22' 43.4" 13° 59' 20.2" 6251582 1387793     

OSBY V. Storgatan 26B GR 56° 22' 55.3" 13° 59' 38.7" 6251942 1388120 3500 4 

OSBY Malshult pl3258   BG 56° 20' 44.0" 13° 56' 10.2" 6247977 1384433     

PERSTORP Stockholmsvägen 9 GR 56° 08' 08.2" 13° 23' 40.3" 6225650 1350131 1760 10 

PERSTORP Folketspark/Hus   UB 56° 08' 25.0" 13° 23' 12.6" 6226187 1349671     

SIMRISHAMN Kristianstadsvägen 4 GR 55° 33' 23.9" 14° 20' 48.1" 6159535 1407960 1500 1 

SIMRISHAMN Lekplats/ damm vid Linnegatan   UB 55° 33' 24.9" 14° 20' 17.9" 6159577 1407431     

SIMRISHAMN STF Skepparpsgården   BG 55° 43' 23.3" 14° 11' 29.6" 6178286 1398602     

SJÖBO Färsinga sporthallhall   UB 55° 38' 16.9" 13° 42' 03.6" 6169639 1367495     

SJÖBO Norregatan 2 GR 55° 37' 55.1" 13° 42' 21.5" 6168956 1367787 3500 1 

SKURUP Park vid St Nygatan/ Bergsgatan   UB 55° 28' 51.8" 13° 30' 26.4" 6152555 1354723     

SKURUP Södergatan 17 GR 55° 28' 45.7" 13° 29' 58.0" 6152383 1354219 4200 3 

STAFFANSTORP Södra Centralskolan/ bakom basketplan   UB 55° 38' 38.06" 13° 12' 45.30" 6171335 1336771     

STAFFANSTORP Storgatan  1 GR 55° 38' 34.09" 13° 12' 22.97" 6171227 1336376 5000 6 

SVALÖV Vavihill   BG 56° 01' 40.37" 13° 08' 57.81" 6214220 1334434     

SVALÖV Lugguddevägen 24 GR 55° 54' 47.8" 13° 06' 21.0" 6201571 1331221 3500 4 

SVALÖV Park vid Ryttaregatan   UB 55° 54' 46.7" 13° 06' 15.7" 6201540 1331127     

SVEDALA Idrottsplatsen   UB 55° 30' 49.9" 13° 13' 47.6" 6156821 1337323     

SVEDALA Kyrkogatan (vid kommunhuset) 21 GR 55° 30' 30.8" 13° 14' 01.4" 6156222 1337543 3700 3 

SVEDALA Statarmuseet i Torup   BG 55° 34' 15.9" 13° 12' 27.2" 6163242 1336151     

TOMELILLA Folketspark/Hus   UB 55° 32' 43.2" 13° 57' 28.0" 6158860 1383387     

TOMELILLA Torget 12 GR 55° 32' 40.1" 13° 57' 04.0" 6158776 1382964 1700 3 

TRELLEBORG Rådhusparken   UB 55° 22' 33.4" 13° 09' 33.3" 6141640 1332277     

TRELLEBORG Algatan 41 GR 55° 22' 27.9" 13° 09' 12.5" 6141484 1331905 1900 2 

VELLINGE Vellinge Idrottsplats   UB 55° 28' 23.4" 13° 01' 27.9" 6152793 1324166     
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VELLINGE Falsterbovägen 50 GR 55° 25' 12.8" 12° 57' 18.6" 6147078 1319547 3500 4 

YSTAD Smygehuks hamn   BG 55° 20' 15.0" 13° 21' 33.5" 6136897 1344805     

YSTAD Sankt Petri Park   UB 55° 25' 47.6" 13° 48' 52.3" 6146260 1373978     

YSTAD Surbrunnsvägen 7 GR 55° 25' 55.7" 13° 49' 40.9" 6146486 1374840 4500 2 

ÄNGELHOLM Sockerbruksbron   UB 56° 14' 40.7" 12° 51' 34.8" 6239076 1317409     

ÄNGELHOLM Kristian II väg 16 GR 56° 14' 49.7" 12° 52' 25.0" 6239317 1318285 8000 3 

ÖRKELLJUNGA Cykelväg vid Järnvägsgatan   UB 56° 16' 58.7" 13° 16' 15.6" 6242328 1343057     

ÖRKELLJUNGA Storgatan 13 GR 56° 16' 54.8" 13° 16' 39.4" 6242192 1343462 2600 4 

ÖSTRA GÖINGE Hembygdsparken   UB 56° 15' 29.2" 14° 04' 51.1" 6238008 1393135     

ÖSTRA GÖINGE Tydingegatan 5 GR 56° 15' 14.0" 14° 04' 35.1" 6237545 1392847 2600 5 

ÅSTORP Idrottsplatsen/tennisbanor   UB 56° 08' 11.2" 12° 56' 05.7" 6226837 1321571     

ÅSTORP Skolgatan 13 GR 56° 08' 07.7" 12° 56' 49.1" 6226698 1322315 1000 0 
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Bilaga 2 Mätdata 

Mätdata från IVL av kvävedioxid i bakgrund, urban bakgrund och gaturum i Skåne under 

november-december 2014. 
 

 
 

 
Resultat Diffusionsprovtagare 

    

        

        Uppdragsnr Analysuppdrag 
      

248 
Miljöförvaltningen Malmö 
Stad 

     

STP=Standard Temperature and 
Pressure 20C 1013hPa 

       
*Status: b = under detektiongräns 

StatId Station Starttid Stopptid 
Temp 

C 

NO2 
µg/m

3
 

STP * Anmärkning 

22490 BJUV, bakgrund 2014-11-13 10:30 2014-12-11 11:30 5,0 7,9     

22489 BJUV, gaturum 2014-11-13 11:00 2014-12-11 11:50 5,0 9,5 
  22492 BROMÖLLA, bakgrund 2014-11-10 10:30 2014-12-08 09:30 6,0 6,4 
  22491 BROMÖLLA, gaturum 2014-11-10 11:00 2014-12-08 09:45 6,0 9,1 
  37095 BURLÖV, bakgrund 2014-11-11 14:30 2014-12-09 13:50 5,0 15 
  37094 BURLÖV, gaturum 2014-11-11 15:00 2014-12-09 14:00 5,0 19 
  22496 BÅSTAD, bakgrund 2014-11-14 10:00 2014-12-12 10:15 5,0 7,1 
  22495 BÅSTAD, gaturum 2014-11-14 10:30 2014-12-12 10:20 5,0 11 
  37105 ESLÖV, bakgrund 2014-11-05 15:00 2014-12-03 12:00 7,0 9,1 
  37104 ESLÖV, gaturum 2014-11-05 15:15 2014-12-03 12:10 7,0 15 
  36542 Falsterbo fyr 2014-11-04 11:00 2014-12-04 13:30 7,0 5,5 
  37110 Fulltofta, bakgrund 2014-11-05 11:30 2014-12-03 09:30 6,0 3,7 
  37097 HELSINGBORG, bakgrund 2014-11-13 11:45 2014-12-11 12:20 5,0 14 
  37096 HELSINGBORG, gaturum 2014-11-13 12:15 2014-12-11 12:30 5,0 25 
  22502 HÄSSLEHOLM, bakgrund 2014-11-06 11:30 2014-12-04 14:00 6,0 7,7 
  22501 HÄSSLEHOLM, gaturum 2014-11-06 12:10 2014-12-04 14:15 6,0 10 
  22504 HÖGANÄS, bakgrund 2014-11-14 14:30 2014-12-12 14:00 5,0 14 
  

37098 HÖGANÄS, gaturum 2014-11-14 14:45 2014-12-12 13:50 5,0 8,0 
 

 Vattendroppar på provet, enl anm 
prot. 

22506 HÖRBY, bakgrund 2014-11-05 10:15 2014-12-03 08:45 6,0 6,9 
  22505 HÖRBY, gaturum 2014-11-05 10:50 2014-12-03 09:05 6,0 11 
  22508 HÖÖR, bakgrund 2014-11-05 12:50 2014-12-03 10:05 6,0 7,5 
  22507 HÖÖR, gaturum 2014-11-05 13:10 2014-12-03 10:15 6,0 11 
 

 Södergatan 57 

22510 KLIPPAN, bakgrund 2014-11-12 11:15 2014-12-05 09:50 
 

6,3 
 

 Park. Temp saknas. 

22509 KLIPPAN, gaturum 2014-11-12 11:40 2014-12-05 10:00 
 

11 
 

 Temp saknas. 

22512 KRISTIANSTAD, bakgrund 2014-11-10 11:50 2014-12-08 10:25 5,0 11 
  22511 KRISTIANSTAD, gaturum 2014-11-10 12:15 2014-12-08 10:35 5,0 15 
  22514 KÄVLINGE, bakgrund 2014-11-11 10:30 2014-12-09 10:25 5,0 8,5 
  22513 KÄVLINGE, gaturum 2014-11-11 11:00 2014-12-09 10:45 5,0 15 
  22516 LANDSKRONA, bakgrund 2014-11-13 13:30 2014-12-11 14:30 5,0 12 
  22515 LANDSKRONA, gaturum 2014-11-12 14:00 2014-12-11 14:40 5,0 18 
  22518 LOMMA, bakgrund 2014-11-11 11:45 2014-12-09 11:05 5,0 12 
  22517 LOMMA, gaturum 2014-11-11 12:10 2014-12-09 11:20 5,0 14 
  22520 LUND, bakgrund 2014-11-10 15:00 2014-12-08 12:15 5,0 11 
  22519 LUND, gaturum 2014-11-10 15:15 2014-12-08 12:30 5,0 14 
  37109 Maryd, bakgrund 2014-11-10 12:30 2014-12-08 13:30 7,0 4,9 
  37108 Mölle/Kullens fyr, bakgrund 2014-11-14 13:00 2014-12-12 12:30 5,0 5,3 
  37099 OSBY, bakgrund 2014-11-06 14:50 2014-12-04 10:10 6,0 6,1 
  22524 OSBY, bakgrund Malshult 2014-11-06 13:40 2014-12-04 10:50 6,0 2,7 
 

 Trasig provring. 

22522 OSBY, gaturum 2014-11-06 14:20 2014-12-04 10:25 6,0 9,1 
  22526 PERSTORP, bakgrund 2014-11-12 13:40 2014-12-05 11:15 

 
5,3 

 
 Temp saknas. 

22525 PERSTORP, gaturum 2014-11-12 14:00 2014-12-05 11:40 
 

7,3 
 

 ICA. Temp saknas. 
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36876 Petersro 2014-11-04 10:10 2014-12-04 09:00 7,0 8,1 
  37106 SIMRISHAMN, bakgrund 2014-11-10 13:10 2014-12-08 12:00 6,0 6,5 
  22527 SIMRISHAMN, gaturum 2014-11-10 13:20 2014-12-08 12:00 6,0 10 
  37103 SJÖBO, bakgrund 2014-11-10 09:45 2014-12-08 11:00 

 
6,7 

  37102 SJÖBO, gaturum 2014-11-10 09:30 2014-12-08 11:00 6,0 9,3 
  22533 SKURUP, bakgrund 2014-11-10 16:00 2014-12-08 16:00 7,0 7,9 
  22532 SKURUP, gaturum 2014-11-10 16:20 2014-12-08 16:00 7,0 13 
  22535 STAFFANSTORP, bakgrund 2014-11-11 13:20 2014-12-09 12:05 5,0 10 
  22534 STAFFANSTORP, gaturum 2014-11-11 13:45 2014-12-09 12:15 5,0 12 
  22537 SVALÖV, bakgrund 2014-11-05 14:10 2014-12-03 10:05 7,0 6,8 
  22536 SVALÖV, gaturum 2014-11-05 14:25 2014-12-03 11:15 7,0 9,3 
  37101 SVEDALA, bakgrund 2014-11-12 12:30 2014-12-10 11:20 6,0 9,3 
  37100 SVEDALA, gaturum 2014-11-12 13:00 2014-12-10 11:30 6,0 11 
  36877 Smygehuks fyr 2014-11-04 12:00 2014-12-04 14:30 7,0 5,8 
  36874 Stenshult 2014-11-04 13:30 2014-12-04 10:15 7,0 4,6 
  22543 TOMELILLA, bakgrund 2014-11-10 10:30 2014-12-08 11:30 6,0 7,2 
  22542 TOMELILLA, gaturum 2014-11-10 10:45 2014-12-08 11:30 6,0 11 
  22545 TRELLEBORG, bakgrund 2014-11-12 11:00 2014-12-10 10:20 6,0 11 
  22544 TRELLEBORG, gaturum 2014-11-12 11:15 2014-12-10 10:50 6,0 15 
  36875 Tegelberga GU 2014-11-04 13:00 2014-12-04 15:00 7,0 5,3 
  36872 Torup 2014-11-04 15:00 2014-12-04 11:00 7,0 5,8 
  36873 Törringelund 2014-11-04 14:30 2014-12-04 15:30 7,0 6,5 
  22547 VELLINGE, bakgrund 2014-11-12 09:45 2014-12-10 09:30 6,0 9,5 
  22546 VELLINGE, gaturum 2014-11-12 10:15 2014-12-10 10:00 6,0 12 
  37107 YSTAD, bakgrund 2014-11-10 14:10 2014-12-08 15:30 7,0 10 
  22548 YSTAD, gaturum 2014-11-10 14:40 2014-12-08 15:30 7,0 11 
  22554 ÄNGLEHOLM, bakgrund 2014-11-14 11:20 2014-12-12 11:05 5,0 9,3 
  22553 ÄNGLEHOLM, gaturum 2014-11-14 11:40 2014-12-12 11:30 5,0 16 
  22552 ÅSTORP, bakgrund 2014-11-12 10:20 2014-12-05 09:00 

 
7,7 

 
 IDP. Temp saknas. 

22551 ÅSTORP, gaturum 2014-11-12 10:40 2014-12-05 09:30 
 

8,3 
 

 Temp saknas. 

22556 ÖRKELLJUNGA, bakgrund 2014-11-12 13:00 2014-12-05 10:30 
 

7,1 
 

 Friluftsområde. Temp saknas. 

22555 ÖRKELLJUNGA, gaturum 2014-11-12 13:20 2014-12-05 10:40 
 

9,8 
 

 Storgatan 6. Temp saknas. 

22558 ÖSTRA GÖINGE, bakgrund 2014-11-06 15:30 2014-12-04 11:45 6,0 4,2 
  22557 ÖSTRA GÖINGE, gaturum 2014-11-06 16:00 2014-12-04 12:00 6,0 8,5 
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Bilaga 3 Emissioner 

Tabell 43 Sammanställning över respektive kommuns totala utsläpp av NOx (ton/år) uppdelat på källtyp. 

Kommun Vägtrafik 
Övrig 

trafik 

Industri & 

energi 

Småskalig 

uppvärmning 

Arbetsmaskiner 

& -redskap 

Jordbruk & 

skogsbruk 
Totalt 

Bjuv 41 9 65 15 41 45 215 

Bromölla 72 0 624 14 34 17 761 

Burlöv 128 25 15 3 45 3 219 

Båstad 100 14 1 12 40 50 217 

Eslöv 163 84 71 12 89 139 558 

Helsingborg 587 366 162 25 396 106 1642 

Hässleholm 281 210 65 149 143 109 957 

Höganäs 64 0 72 7 68 43 253 

Hörby 97 0 3 30 41 79 250 

Höör 98 71 4 9 42 39 263 

Klippan 111 18 29 33 46 46 283 

Kristianstad 403 20 156 62 230 216 1086 

Kävlinge 161 10 12 39 79 33 333 

Landskrona 261 12 146 20 114 45 598 

Lomma 182 8 39 11 57 16 313 

Lund 322 41 159 27 308 100 957 

Malmö 957 334 315 27 941 24 2599 

Osby 77 10 15 43 35 17 197 

Perstorp 37 7 55 23 20 9 151 

Simrishamn 87 1 10 32 54 101 285 

Sjöbo 70 0 0 21 51 127 270 

Skurup 70 2 17 15 41 69 214 

Staffanstorp 142 16 9 34 61 39 302 

Svalöv 53 11 0 34 37 104 239 

Svedala 138 76 0 28 54 58 354 

Tomelilla 67 2 4 28 36 108 245 

Trelleborg 143 574 17 50 126 129 1039 

Vellinge 134 9 0 9 92 41 284 

Ystad 136 311 63 24 85 113 733 

Åstorp 108 8 9 11 41 26 203 

Ängelholm 304 26 62 40 111 90 632 

Örkelljunga 210 0 13 30 27 15 254 

ÖstraGöinge 67 2 9 36 38 39 191 

Totalt 5869 2277 2220 950 3623 2195 17094 
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Tabell 44 Sammanställning över respektive kommuns totala utsläpp av PM10 (ton/år) uppdelat på källtyp. 

Kommun Vägtrafik 
Övrig 

trafik 

Industri & 

energi 

Småskalig 

uppvärmning 

Arbetsmaskiner 

& -redskap 

Jordbruk & 

skogsbruk 
Totalt 

Bjuv 9 0 57 31 4 4 106 

Bromölla 19 1 52 4 4 2 82 

Burlöv 36 0 0 1 5 0 42 

Båstad 24 0 0 5 4 5 38 

Eslöv 40 1 11 7 10 136 206 

Helsingborg 139 11 3 22 39 106 320 

Hässleholm 62 2 4 99 15 10 191 

Höganäs 15 0 6 5 7 4 37 

Hörby 23 0 1 9 4 8 45 

Höör 24 1 0 12 5 4 45 

Klippan 25 1 10 35 5 5 81 

Kristianstad 94 2 9 44 24 21 194 

Kävlinge 42 0 1 14 9 3 69 

Landskrona 63 1 9 11 12 4 100 

Lomma 49 0 1 5 6 2 63 

Lund 80 0 6 20 33 10 149 

Malmö 200 9 15 20 95 2 341 

Osby 16 0 3 65 4 1 89 

Perstorp 7 0 3 25 2 1 38 

Simrishamn 17 0 5 41 6 10 79 

Sjöbo 21 0 0 25 5 12 63 

Skurup 17 0 2 15 4 7 45 

Staffanstorp 41 0 0 33 7 4 85 

Svalöv 12 0 0 48 4 10 74 

Svedala 39 5 0 60 6 6 116 

Tomelilla 16 0 0 44 4 11 74 

Trelleborg 29 17 1 54 22 13 136 

Vellinge 35 0 0 12 10 4 61 

Ystad 30 9 5 11 11 11 77 

Åstorp 28 0 0 4 4 3 39 

Ängelholm 80 0 1 32 12 9 133 

Örkelljunga 37 0 0 28 3 1 68 

ÖstraGöinge 16 0 0 17 4 4 41 

Totalt 1383 60 204 855 389 433 3325 
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§ 28 Anmälningar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anders Nilsson (M) entledigas från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

2. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Anders Nilsson (M)

3. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Lisbeth Adelmyr (MP)

4. Marie Ferrari (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

5. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Marie Ferrari (S).

6. Ordföranden tackar Lisbeth Adelmyr, Anders Nilsson och Marie Ferrari, för nedlagt 
arbete inom ramen för sina respektive uppdrag.

7. Anmälningarna i övrigt läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-25

2. Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-13

3. Länsstyrelsens protokoll (2017-01-31) Ersättare i kommunfullmäktige (Ej valbar). KSF 
2014/309

4. Länsstyrelsens protokoll (2017-02-02) Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. 
KSF 2014/309

5. Länsstyrelsens protokoll (2017-02-15) Ny ersättare i kommunfullmäktige (begäran om 
ny sammanräkning)

6. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i 
miljö- och byggnadsnämnden av Anders Nilsson (M). KSF 2014/309, KSF 2015/12.

7. Marie Ferrari (S), avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.pdf KSF 
2014/309
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§ 29 Fyllnadsval

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Johan Magnusson (MP) utses till ordinarie ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter 
Lisbeth Adelmyr (MP).

2. Marie Ferrari (S) utses till kommunens revisor efter Suad Korlat (S).

3. Marie Ferrari (S) utses till lekmannarevisorersättare i Mellanskånes Renhållnings 
AB efter Suad Korlat (S).

4. Marie Ferrari (S) utses till lekmannarevisorersättare i Höörs Fastighets AB efter Suad 
Korlat (S).

Ärendebeskrivning
När en förtroendevald uppsagt sig ett förtroendeuppdrag ska fyllnadsval ske. 
Kommunfullmäktige kan förrätta val utan att ärendet bereds och förslag kan lämnas direkt 
på sammanträdet.

För närvarande finns behov av fyllnadsval för följande förtroendeuppdrag:

1. Kommunens revisor från och med 2017-01-01 efter Suad Korlat (S) KSF 2014/292

2. Lekmannarevisorersättare i Mellanskånes Renhållnings AB från och med 2017-01-01 
efter Suad Korlat (S) KSF 2015/25

3. Lekmannarevisorersättare i Höörs Fastighets AB från och med 2017-01-01 efter Suad 
Korlat (S) KSF 2015/126

4. Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Anders Nilsson (M). KSF 2015/12

5. Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Johan Magnusson (MP). KSF 2015/12

Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta:

Johan Magnusson (MP) utses till ordinarie ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter 
Lisbeth Adelmyr (MP).

Maria Boström-Lambrén (S) föreslår kommunfullmäktige besluta:

Marie Ferrari (S) utses till kommunens revisor från och med efter Suad Korlat (S).

Marie Ferrari (S) utses till lekmannarevisorersättare i Mellanskånes Renhållnings AB efter 
Suad Korlat (S).

Marie Ferrari (S) utses till lekmannarevisorersättare i Höörs Fastighets AB efter Suad 
Korlat (S).



MÅNADSUPPFÖLJNING

Datum Diarienummer Sida
2017-03-09 1 (2)

MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Månadsuppföljning februari 2017

Verksamhet
Utfall   
ack febr

Period-
avvikelse

Budget 
2017

Prognos 
2017

Avvikelse 
2017

Nämnd- och 
styrelseverksamhet

-0,1 0,0 -0,4 -0,5 -0,1

Fysisk och teknisk planering -0,3 0,0 -1,9 -1,9 0,0

Miljö- och hälsoskydd -0,8 -0,3 -2,9 -3,0 -0,1

Äldreomsorg -0,1 0,1 -1,6 -4,6 -3,0

Insatser till personer med 
funktionsnedsättning            
(Ej LSS/SFB)

-0,1 -0,1 * * *

Summa (tkr) -1,4 -0,3 -6,8 -10,0 -3,2

*BAB redovisas under verksamheterna Äldreomsorg och Insatser till personer med 
funktionsnedsättning, prognosen och budgeten redovisas totalt för dessa under verks äldreomsorg. 

Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

Nämnd- och styrelseverksamheten prognostiserar ett underskott med ca -0,06 mnkr. Årets budget är 
minskad med -19 tkr jämfört med föregående år. Däremot anser vi att arvodena blir större än 
budgeterat där även en ny budgetprocess har påverkan och att denna besparing blir svår att genomföra.   
Fysisk och teknisk planering beräknar hålla sin budget förutsatt att intäkterna uppgår till budgeterat. 
Miljö och hälsoskydd prognostiserar ett underskott med -0,1 mnkr där det framförallt är lönekostnader 
som ej varit planerat men oundvikligt, samtidigt som den löpande verksamheten måste fortlöpa. 
Bostadsanpassningsbidragen följer ack budget jan-feb. När vi däremot ser på inkomna ärenden som ej 
är utbetalda och gör en prognos på verksamheterna om ärendena fortskrider i den takten räknar vi med 
ett överskridande av budget på -3 mnkr. Får vi in flertal större ärenden kommer det prognostiserade 
utfallet inte att hålla. 

Periodens utfall för verksamheterna inte varit avvikande förutom vad som nämnts tidigare. Totalt 
beräknas Miljö-och byggnadsnämndens underskott uppgå till -3,2 mnkr vid årets slut.

Eventuella åtgärder för budget i balans



MÅNADSUPPFÖLJNING

Datum Diarienummer Sida
2017-03-09 2 (2)

MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Bostadsanpassningsverksamheten är den verksamhet där vi har svårt att påverka men 
kommer att följa på grundligt sätt. Kostnaden för utbetalda bidrag kommer minska något 
med den nya tjänsten som inrättats 2017. 

Rolf Englesson
Miljö-och byggmyndighetchef



Datum Diarienummer Sida

 

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

2017-03-07 2017/0002-801 1 (2)

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

Uppföljning av verksamhet och ekonomi jan 2017 

Ekonomi: Se prognos

Tiden för att handlägga ett bygglov.

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

De senaste 12 månadernas ärende har en genomsnittlig handläggningstid på cirka 4 veckor.

Kommentar: Vi ligger bättre än målet 

Antal tillsynsbesök bygg.

Mål: Mäts i antal och målet för helåret är 100 stycken.

Under 2017 har 7 inspektioner utförts.

Kommentar: För tidigt att avge någon kommentar.

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.

På grund av det rådande läget med konsulter inne så är det svårt att få fram tillförlitlig statistik. Den 
statistik som finns tillgänglig i har visar på en handläggningstid på cirka 10 dagar.

Tillsynsarbetet med enskilda avlopp 

Här vill vi införa en ny målsättning där målet blir att åtgärda 150 fastigheters avlopp under ett år. 

Hitintills har vi skickat ut och förberett för kontroll och åtgärd av 50 fastigheter som kommer att 
betas av under våren.

Antalet inspektioner som myndigheten utför på livsmedelsområdet.

 



Datum Diarienummer Sida

 

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

2017-03-07 2017/0002-801 2 (2)

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

Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 150 stycken (vi önskar här höja målet i syfte att minska 
kontrallskulden)

Under 2017 har 8 inspektioner utförts. 

Kommentar: För tidigt att uttala sig om årstakten. Sjukdom har försenat inspektionstakten.

Antalet inspektioner som myndigheten utför på miljöområdet. 

Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 80 stycken. 

Under 2017 har 23 inspektioner utförts. 

Kommentar: För tidigt att uttala sig om årstakten

Antalet inspektioner som myndigheten utför på hälsoskyddsområdet.

Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 55 stycken.

Under 2016 har 7 inspektioner utförts.

Kommentar: För tidigt att uttala sig om årstakten

Med vänlig hälsning

Miljö- och byggmyndigheten

Rolf Englesson
Miljö- och byggmyndighetschef
rolf.englesson@hoor.se



Datum Diarienummer Sida

 

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

2017-04-04 2017/0002-801 1 (2)

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

Uppföljning av verksamhet och ekonomi april 2017

Ekonomi: Redovisas separat när prognoser göres.

Tiden för att handlägga ett bygglov.

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

De senaste 12 månadernas ärende har en genomsnittlig handläggningstid på cirka 4 veckor.

Kommentar: Vi ligger långt under målet. 

Antal tillsynsbesök bygg.

Mål: Mäts i antal och målet för helåret är 100 stycken.

Under 2017 har 12 inspektioner utförts.

Kommentar: Ligger lågt, vi kommer att titta på detta och återkommer till nästa nämnd.

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.

På grund av det rådande läget med konsulter inne så är det svårt att få fram tillförlitlig statistik. Den 
statistik som finns tillgänglig i har visar på en handläggningstid på cirka 10 dagar.

Tillsynsarbetet med enskilda avlopp 

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

Hitintills har vi skickat ut och förberett för kontroll och åtgärd av 50 fastigheter som kommer att 
betas av under våren.

Antalet inspektioner som myndigheten utför på livsmedelsområdet.

Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 150 stycken.

 



Datum Diarienummer Sida

 

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

2017-04-04 2017/0002-801 2 (2)

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

Under 2017 har 19 inspektioner utförts. 

Kommentar: För tidigt att uttala sig om årstakten

Antalet inspektioner som myndigheten utför på miljöområdet. 

Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 80 stycken. 

Under 2017 har 36 inspektioner utförts. 

Kommentar: För tidigt att uttala sig om årstakten

Antalet inspektioner som myndigheten utför på hälsoskyddsområdet.

Mål: Mäts i antal och målet för året skall vara 55 stycken.

Under 2016 har 11 inspektioner utförts.

Kommentar: För tidigt att uttala sig om årstakten

Med vänlig hälsning

Miljö- och byggmyndigheten

Rolf Englesson
Miljö- och byggmyndighetschef
rolf.englesson@hoor.se



’ 

 

DETALJPLANER I HÖÖRS KOMMUN  

Sammanställning  av John Lepic  2017-03-22 

 



2  2017-03-22 DETALJPLANER I HÖÖRS KOMMUN 

 1 cm = 200 m 

 
 

 



DETALJPLANER I HÖÖRS KOMMUN 2017-03-22 3  

 1 cm = 200 m 

 

 



4  2017-03-22 DETALJPLANER I HÖÖRS KOMMUN 

 1 cm = 200 m 

 
 

 
 

 



DETALJPLANER I HÖÖRS KOMMUN 2017-03-22 5  

 1 cm = 200 m 

 
 

 

 



6  2017-03-22 DETALJPLANER I HÖÖRS KOMMUN 

 1 cm = 200 m 

 
 

 



DETALJPLANER I HÖÖRS KOMMUN 2017-03-22 7  

 1 cm = 200 m 

 

 



8  2017-03-22 DETALJPLANER I HÖÖRS KOMMUN 

 1 cm = 200 m 

 
 

 



DETALJPLANER I HÖÖRS KOMMUN 2017-03-22 9  

 1 cm = 200 m 

 
 

 



10  2017-03-22 DETALJPLANER I HÖÖRS KOMMUN 

 1 cm = 200 m 

 
 

 



DETALJPLANER I HÖÖRS KOMMUN 2017-03-22 11  

 1 cm = 200 m 

 
 

 
 



12  2017-03-22 DETALJPLANER I HÖÖRS KOMMUN 

 1 cm = 200 m 

 
 

 



DETALJPLANER I HÖÖRS KOMMUN 2017-03-22 13  

 1 cm = 200 m 

 
 

 
BYGGNADSLAGSTIFTNINGSHISTORIA 

Plan- och bygglag PBL  1987 

Byggnadslag BL *  1947 

Stadsplanelag SPL* 1931 

Lagen om fastighetsbildning i stad LFB  1917 

Planlag PL   1907 

Byggnadsstadgan BS   1874 

* kan omfattas av förbud som ännu lever 



Välkommen till FSBS utbildningsdagar

Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och byggnadsnämndsSekreterare

20-22 september 2017 i Linköping

Vallastaden 2017



FSBS utbildningsdagar
FSBS styrelse och Linköping kommun
hälsar er välkomna till två och en halv
dagar fyllda med intressanta ämnen.
Utbildningsdagarna riktar sig till dig
som arbetar med eller påverkas av
byggnadsnämndens verksamhet.
Föreläsarna består till stora delar av
Sveriges expertis inom området.

Innehållet
Vi tolkar gamla och nya detaljplaner, vad
är på gång inom PBL-området, Sveriges
bostadsminister är på plats, Vallastaden
2017, expertpanelen svarar på inskickade
frågor, rättssäkra beslut, hantera ny
bebyggelse i kulturmiljö, genomföra ett
tekniskt samråd, workshop för både
administratörer och nämndssekreterare,
upprätta tillsynsplan, kommunicering och
massor av nya spännande rättsfall.

Konferensorten
Linköping är staden där "idéer blir
verklighet". Alla föreläsningar och
årsmiddagen äger rum på Linköping
Konsert & Kongress. Nätverksträffen med
middag på onsdag kväll blir på Linköpings
flygvapenmuseum. Vi kommer att sitta
och äta middag mitt i en del av Sveriges
historia.

Resa till Linköping
Linköping ligger 20 mil söder om
Stockholm längs med E4:an. Tåg från
Arlanda Airport tar mindre än 2 timmar.

Anmälan
Anmälan till utbildningsdagarna görs
via www.fsbs.se mellan 1 april och
23 augusti 2017.
Efteranmälningar för nya deltagare
kommer inte att vara möjlig när
anmälningstiden har gått ut. Endast
byten kommer att kunna genomföras för
en kostnad av 500 kr per deltagare exkl.
moms.

Avgift
Medlemmar 4 400 kr och övriga deltagare
5 100 kr exklusive moms.
Årets medlemsavgift på 100 kronor ska
vara betald för att få den lägre avgiften
för utbildningsdagarna. I avgiften ingår
bl.a. föreläsningar, fika, luncher, middagar
samt övriga aktiviteter i programmet.

Upplysningar
Närmare upplysningar lämnas av:
Leif Johnsson, ordförande
leif.johnsson@fsbs.se
tel. 076 774 77 13



Onsdagen den 20 september
08.30 Konferenssekretariatet öppnas

Deltagarna registreras och får ut konferensmaterialet, kaffe serveras.
09.30 Ordföranden hälsar välkommen

FSBS ordförande Leif Johnsson hälsar deltagarna välkomna.

09.40 Inledningsanförande
Kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund hälsar välkommen
till Linköping och ger oss en kort presentation av kommunen.

09.50 Boverket
Genomgång av vad som är på gång inom PBL-området och hos
Boverket. Fördjupad information om byggnadshöjder, vånings-
och planbegreppet. Yvonne Svensson, rättschef på Boverket

12.00 Lunch

14.40 - 16.30

10.50 Bensträckare

11.00 Detaljplaner - hur ska man tolka dessa?
Hur läser vi nya och gamla detaljplaner. Tips på vad man ska tänka
på för olika bestämmelser både när man läser en äldre detaljplan
eller skapar en ny. Nockhöjd, byggnadshöjd eller totalhöjd. Vilka
skillnader kan det bli i tolkningarna. Klara Falk, planeringsarkitekt
Boverket, Karolina Andersson, lantmätare Boverket

Nu bygger vi ut Sverige
Det byggs fler bostäder än på 20 år i Sverige. Trots det rapporterar
de flesta kommuner bostadsbrist. Hör Peter Eriksson tala om
regeringens satsningar och plan på kommande förändringar.
Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister

18.30 - 22.30 Nätverksträff med middag för deltagarna
Middag tillsammans med kollegor mitt bland flygplan från det
svenska militärflygets utveckling. Kvällen på Flygvapenmuseet
kommer att bli något utöver det vanliga. Magnus Bäcklund står
för underhållningen.

13.00

Vallastaden 2017
Linköping är staden där idéer blir verklighet. Hur planeras
och byggs det i staden just nu? Vi ger er också en inblick i
Vallastaden - ett av Sveriges mest innovativa
samhällsbyggnadsprojekt!

Stadsvandringar och guidade turer
1. Vallastaden 2017
Följ med ut till den nya bostadsdelen i Linköping där Bo- och samhällsexpo
Vallastaden 2017 pågår. Ta dig runt på egen hand eller med guide i området där
det är möjligt att vandra rakt in i 70 bostäder och ta del av olika sätt att leva och bo.

2. Gamla Linköping
Följ med på en minnesrik tidsresa på friluftsmuseet Gamla Linköping. En unik miljö
med trähus, kullerstensgränder, historiska trädgårdar och många museer. Guider
tar oss runt i området där vi kan titta närmare på t.ex. Solliden, Villa Lugnet eller
von Lingens gård. Max 100 deltagare

3. Arkitekturvandring i centrum
Följ med ut tillsammans med Linköping guideklubb och låt de berätta om palats,
torg och intressanta byggnader som finns i stadens centrum. Gamla Riksbanken,
Gyllenhuset, Centralpalatset och Sagahuset är några exempel.

Foto: Ninni Andersson
Regeringskansliet

13.40 - 14.30



Torsdagen den 21 september
08.30 Expertpanelen

Med moderator Firooz Azam från FSBS.
Frågor som Yvonne Svensson, Boverkets rättschef, Patrik
Mårtensson, chef på Ulricehamn & Tranemos kommun och Göran
Wirdéus, jurist på Länsstyrelsen Värmland ska svara på. Aktuella
frågor som behandlas har antingen kommit in till Boverkets
kunskapsbank eller genom inskickade frågor från våra medlemmar.

10.30 Kaffe

11.00 Hur skriver vi rättssäkra beslut?
Vi går igenom vad som behöver finnas med i ett beslut för att klara
överinstansernas granskning. Förslag på hur man bygger upp en
bra motivering. Låt oss undvika formaliafel.
Rickard Börlin, jurist Stockholms stadsbyggnadskontor

11.50 Lunch

09.40 Expertpanelen forts.

09.30 Bensträckare

Lokal - Crusellhallen

13.15 PBL 8:17 - kulturmiljö -
"knäck koden!"
Innehåll på nästa sida.
Ewa Juneborg, konsult
på BYGGKULT

14.45 Kaffe

Genomföra ett tekniskt
samråd
Innehåll på nästa sida.
Stefan Andersson,
Byggutbildarna

15.15-16.30

Lokal - Musikalen

13.15 Nämndsprotokollet
under sammanträdet
och hur man utformar en
bra delegationsordning
Innehåll på nästa sida.
Christer Hjert, jurist
Kommunakuten

Workshop för PBL-
administratörer
Innehåll på nästa sida.
Annika Petrelius
Hansén, kommunjurist
Uppsala kommun

15.15-16.30

Lokal - Spegelsalen

13.15 Workshop för PBL-
administratörer
Innehåll på nästa sida.
Annika Petrelius
Hansén, kommunjurist
Uppsala kommun

Workshop för
nämnd-
sekreterare
Innehåll på
nästa sida.
Christer Hjert,
jurist
Kommunakuten

15.15-16.30

12.40-13.10 Föreningens årsmöte, Lokal - Solot
Få en inblick i styrelsens arbete och ekonomi. Vi väljer ordförande, styrelseledamöter
och ersättare, val av revisorer och valberedning, utdelning av stipendier m.m.

14.45 Kaffe 14.45 Kaffe

19.00 - 01.00
Föreningens årsmiddag
Kvällen anordnas på Linköping konsert & kongress.
Vi sitter ner och umgås samtidigt som vi njuter av en
trerätters middag och underhålls av "Almost Famous
& Värsta Bästa Bandet".

Tillsyn för
byggnadsnämnden
inom PBL, riktat
mot politiker
Innehåll på nästa sida.
Gunnar Gustafsson
ordförande bygg-
och miljönämnden
Rickard Börlin,
jurist Stockholm

Lokal - Solot



Lokal - Crusellhallen

Lokal - Musikalen

Lokal - Spegelsalen

PBL 8:17 - kulturmiljö - "knäck koden!"
"Byggnaden får inte förvanskas" och "ändringar bör anpassas till byggnadens
kulturhistoriska värde" är begrepp som vi ofta stöter på. I föredraget kommer du
att få en genomgång av vad kulturhistoriskt värde är, svar på varför övre instanser
dömer i ärendena som de gör samt konkreta förslag till dig som är handläggare
eller politiker om hur du kan hantera bygglov och förhandsbesked i kulturmiljöer.
Ewa Juneborg, konsult på BYGGKULT och meriterad bebyggelseantikvarie.
Certifierad sakkunnig i kulturvärden och har tidigare även arbetat som både
bygglovshandläggare och kommunantikvarie

Genomföra ett tekniskt samråd
Praktiska tips och förslag på hur man förbereder sig och genomför ett tekniskt
samråd. Vad krävs och vilket ansvar har byggnadsnämnden egentligen? Vad går
samrådet ut på? Vad ska kontrolleras/bedömas? Vilka handlingar har man rätt att
kräva in och vilka handlingar behövs? Vad kräver PBL att vi går igenom och hur
ska man gå tillväga? Vilka ska kallas till ett samråd?
Stefan Andersson, Byggutbildarna

Workshop för PBL-administratörer
I mindre diskussionsgrupper ledda av Annika går vi igenom frågeställningar och
arbetsområden inom bygglovsprocessen. Vi ger oss själva en möjlighet att fördjupa
oss inom vad som gäller för registrering, digital stämpling, E-arkiv, gallring,
expediering, arkivering och mycket mer. Hur gör andra kommuner? Finns det ett
facit? Gör vi något idag som vi inte behöver? Kan vi effektivisera vår administration?
Annika Petrelius Hansén, kommunjurist Uppsala kommun.

Nämndsprotokollet under sammanträdet och hur man
utformar en bra delegationsordning
Vad ska nämndsprotokollet innehålla? Vad ska finnas för uppgifter? Hur fungerar
tjänsteskrivelser? Vad får man plocka bort i en tjänsteskrivelse till protokollet?
Vi går även igenom syftet med en delegationsordning. Vad ska den innehålla och
vad får man delegera respektive inte? Får man delegera avslag, och bör man
verkligen göra det? Hur ser en bra delegationsordning ut?
Christer Hjert, jurist Kommunakuten

Tillsyn för byggnadsnämnden inom PBL, riktat mot politiker
Ett pass med fokus på tillsynsansvaret hos byggnadsnämnden.
Frågor till passet kan inlämnas i förväg.
Gunnar Gustafsson, ordförande bygg- och miljönämnden,
Rickard Börlin, jurist Stockholms stadsbyggnadskontor stöttar med juridiken

Lokal - Solot
Workshop för nämndsekreterare
I mindre diskussionsgrupper ledda av Christer går vi igenom frågeställningar
och arbetsområden för nämndsekreterare.
Christer Hjert, jurist Kommunakuten



Fredagen den 22 september
08.30

12.00 Lunch

FSBS styrelse 2016/2017

Ordförande Leif Johnsson Skellefteå kommun
leif.johnsson@fsbs.se

Vice ordförande Firooz Azam Sollentuna kommun
firooz.azam@fsbs.se

Medlemsansvarig Gunilla Gustafsson Uppsala kommun
gunilla.gustafsson@fsbs.se

Kassör Gunvor Crogård Lysekils kommun
gunvor.crogard@fsbs.se

Vice kassör Annika Fehrling Mölndals stad
annika.fehrling@fsbs.se

Redaktör/webb Mikael Lindberg Skellefteå kommun
mikael.lindberg@fsbs.se

Sekreterare Catrin Thörnvall Linköpings kommun
catrin.thornvall@fsbs.se

Vice sekreterare Mats Abrahamsson, Arjeplogs kommun
ersättare mats.abrahamsson@fsbs.se

Klubbmästare Ing-Marie Ringholm, Kungsbacka kommun
ersättare ing-marie.ringholm@fsbs.se

09.40 Kaffe

Kommunikation - lättare sagt än gjort
Även om vi själva tycker att vi har ett tydligt budskap är det inte
säkert att mottagaren förstår vad vi säger. Vi resonerar kring hur
man kan bli bättre på att nå fram med sitt budskap, särskilt i svåra
kommunikationssituationer. Hur argumenterar vi? Hur kan vi
använda oss av vårt kroppsspråk? På vilket sätt påverkar
ämbetsmannarollen vårt budskap? Och hur går man till väga för
att skaffa sig effektivare kommunikativa vanor?
Erik Mattsson, över 20 års erfarenhet som utbildare och
rådgivare i kommunikation

10.10 Aktuella rättsfall
Nya rättsfall från mark- och miljödomstolarna och Mark- och
Miljööverdomstolen enligt den nya plan- och bygglagen. Vad
har vi att rätta oss efter? Hur beslutade domstolarna och hur
motiverades besluten?
Katja Hedberg, advokat på Gustafsson, Arnbom & Hedberg

11.50 Avslutning FSBS ordförande

09.30 Nästa konferensort - vart är vi på väg?
Vi lämnar Linköping och åker vidare i Sverige. Representant från
kommunen där FSBS utbildningsdagar ska vara år 2018 hälsar oss
välkomna.



Boende FSBS September 2017
1. Scandic Frimurarehotellet 4. Elite Stora hotellet 7. Best Western priceless
Enkelrum: 1607:- Enkelrum: 1446:- Enkelrum: 1665:-
Dubbelrum: 1786:- Dubbelrum: 1715:- Dubbelrum: 1844:-
Rum förbokade t.o.m. 20/7 Rum förbokade t.o.m. 18/8 Rum förbokade t.o.m. 18/8

2. Scandic City 5. Best Western 8. Quality Hotel Ekoxen
Enkelrum: 1741:- Enkelrum: 1557:- Enkelrum: 1246:-
Dubbelrum: 1920:- Dubbelrum: 1736:- Dubbelrum: 1424:-
Rum förbokade t.o.m. 20/7 Rum förbokade t.o.m. 18/8 Rum förbokade t.o.m. 18/8

3. Scandic väst 6. Stångå hotell
Enkelrum: 1429:- Enkelrum: 1112:-
Dubbelrum: 1607:- Rum förbokade t.o.m. 5/9
Rum förbokade t.o.m. 20/7

Platser i kartan
1. Scandic Frimurarehotellet 5. Best Western A Linköping konsert & kongress

2. Scandic City 6. Stångå hotell B Resecentrum

3. Scandic Väst 7 Best Westerns priceless C Flygvapenmuseet

4. Elite Stora hotellet 8 Quality Hotel Ekoxen

Hotellen är förbokade av FSBS
och samtliga priser är exkl. moms
och per natt. Anmäl er i god tid för
att vara säker att få boende.

Busstransporter till och från LKK
kommer att anordnas för hotell 3.

Varje ring är 500 meter



Välkomna!

Anmäl dig till FSBS
utbildningsdagar i Linköping senast
23 augusti 2017 på www.fsbs.se
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Budgetskrivelse, budget 2018 OCH VEP 2019-2021.

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.
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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.

Antalet inspektioner som 
myndigheten utför på 
livsmedelsområdet.

Antalet inspektioner 
under året skall uppgå 
till minst 150 st. 
Redovisning till varje 
nämnd. 

Antalet inspektioner som 
myndigheten utför på 
miljöområdet. 

Antalet inspektioner 
under året skall uppgå 
till minst 80 st. 
Redovisning till varje 
nämnd

Antalet inspektioner som 
myndigheten utför på 
hälsoskyddsområdet.

Antalet inspektioner 
under året skall uppgå 
till minst 55 st. 
Redovisning till varje 
nämnd.

Antal tillsynsbesök bygg. Antalet inspektioner 
under året skall uppgå 
till minst 100 st. 
Redovisning till varje 
nämnd.

Tillgängliga och 
professionella 

Tiden för att handlägga ett 
bygglov.

Mäts löpande över året 
och målsättningen är att 
snittiden från det att 
komplett handling finns 
till bygglovsbeslut ska 
vara mindre än åtta 
veckor. Redovisning till 
varje nämnd.

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

Mäts som tiden från det 
att ärendet är komplett 
ärende till dess att beslut 
om åtgärd är taget. Den 
genomsnittliga tiden ska 
inte uppgå till mer än två 
veckor. Redovisning till 
varje nämnd.
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Innovativa och 
ansvarsfulla

Nämnden saknar effektmål under 
denna rubrik

Långsiktig hållbar 
ekonomi

Att budgeten för BAB bättre 
stämmer överrens med det 
faktiska utfallet.

Redovisning till varje 
nämnd.

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.
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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. 

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.

Byggarkiv på webben

I syfte att öka servicen och effektivisera arbetet på myndigheten bör också ett slags e-arkiv med 
möjlighet till att lägga byggarkivet på webben införskaffas. Detta skulle frigöra tid i form av mindre 
arkiveringsjobb samt mindre tid i telefon med mäklare m.fl. som vill ha uppgifter om olika fastigheter. 
Detta har med framgång gjorts i t.ex. Skövde.

Pengar för de engångskostander som uppstår till följd av detta är redan med i investeringsbudgeten, 
detta äskande rör driftskostnaderna.

Driftskostnaden för 2018 beräknas till: 120 000 kr.
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Övriga verksamhetsförändringar

Arkivarietjänst inom tre sektorer (OBS! Detta gäller både 2017 och 2018)

Införandet av e-arkiv, det nya medlemskapet i Sydarkivera samt ny lagstiftning har medfört att ett 
flertal dokument och nya regler för arkivhanteringen tillkommit. Nedan läggs förslag fram för hur 
Social sektor, Barn och utbildningssektorn samt miljö- och byggmyndigheten i samverkan kan lösa 
detta.

Under en implementeringsfas bedömer sektorcheferna att det behövs ett tillskott om cirka 300 000 kr/ 
år i under två år.

Inom Social sektor föreligger behov av rekrytering p.g.a. pension. Barn- och utbildningssektorn har 
aviserat behov av arkivkompetens för sin verksamhet, miljö- och byggmyndigheten har behov under 
de kommande två åren. Genom samordning mellan sektorerna kan gemensam rekrytering av en 
kvalificerad arkivtjänsteman ske, vilken initialt servar tre sektorer för att sedan fördelas mellan SN 
och BUN.

Finansieringen av detta föreslås komma från en del av de 1,6 Mkr som MBM erhöll i slutet av 2016 i 
bidrag från Boverket. Dessa pengar har inte använts utan flyttats över till verksamhetsåret 2017. 

Således föreslås att MBN för 2017 erhåller 300 000 kr av ovan nämnda penningsumma och för 2018 
också erhåller 300 000 kr. Sektorerna löser då en del av sina arkivproblem i samarbete enligt ovan. 
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Sammanställning av äskad budget 

Budgetäskande 2017
Kommunstyrelsen

Belopp Kommunfullmäktiges mål
KS au:s ursprungsförslag

Prioritet KS prelimära ramar
0
0
0

Summa KS preliminära ram 0

Prioritet Övriga förändringar enligt budgetskrivelse
Kommunekolog 650
Handläggartjänst bygglov 650
Byggarkiv på webben 120
Kulturmiljöprogrammet 650

Summa övriga förändringar 2 070

KS preliminära ram inkl övriga förändringar 2 070

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 t.ex. miljösamverkan Skåne, 
kommunförbundets andra satsningar samt Länsstyrelsens kurser och övningar. Denna besparing 
rekommenderas således inte.

Rolf Englesson
Miljö – och byggmyndighetschef
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Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr MBN 2017/10

§ 30 Budgetskrivelse 2018 och VEP 2019-2021.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

 

1. Inledande avsnitt ”Belopp i tkr” återremitteras till miljö- och byggmyndigheten 
för komplettering med korrekta siffror till nästa nämnd den 18 april. Reviderad komplett 
budgetskrivelse med korrekta siffror skickas därefter till kommunstyrelsens 
budgetberedning.

2. Avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning” i budgetskrivelse 2018 och VEP 2019-2021 
godkänns och översänds till kommunstyrelsens budgetberedning.

3. Avsnitt ”Nämndens mål för 2018” godkänns i budgetskrivelse 2018 och VEP 2019-
2021 med de ändringarna, att under rubriken ”Så här följs målet upp” ska det läggas 
till på varje mål ”med redovisning till varje nämnd”, och översänds till kommunstyrelsens 
budgetberedning.

4. Avsnitten ”Övriga verksamhetsförändringar” och ”Sammanställning av äskad budget” 
godkänns i budgetskrivelse 2018 och VEP 2019-2021 och översänds till 
kommunstyrelsens budgetberedning.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0006 i Miljö- och Byggreda.

 

Miljö- och byggnadsnämnden har fått i uppdrag att till kommunstyrelsens 
budgetberedning inkomma med budgetskrivelse för 2018 med VEP 2019-2021 senast 
den 28 mars 2017. Nämndernas budgetskrivelser ligger sedan till grund för ett förslag till 
driftsbudgetramar för budget 2018 som ska antas av kommunfullmäktige i november 
månad.

Ett förslag på budgetskrivelse för miljö- och byggnadsnämnden 2018 och VEP 2019-
2021 har upprättats av miljö- och byggmyndighetschefen Rolf Englesson. Samverkan 
gällande budgetskrivelse ska äga rum med närvarande fackförbund.

 

Yrkanden
Göran Dahlgren (S) yrkar med instämmande av Lars Nihlén (C) att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar:

1. Inledande avsnitt ”Belopp i tkr” återremitteras till miljö- och byggmyndigheten 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-03-14 2 (2)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

för komplettering med korrekta siffror till nästa nämnd den 18 april. Reviderad komplett 
budgetskrivelse med korrekta siffror skickas därefter till kommunstyrelsens 
budgetberedning.

2. Avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning” i budgetskrivelse 2018 och VEP 2019-2021 
godkänns och översänds till kommunstyrelsens budgetberedning.

3. Avsnitt ”Nämndens mål för 2018” godkänns i budgetskrivelse 2018 och VEP 2019-
2021 med de ändringarna, att under rubriken ”Så här följs målet upp” ska det läggas 
till på varje mål ”med redovisning till varje nämnd”, och översänds till kommunstyrelsens 
budgetberedning.

4. Avsnitten ”Övriga verksamhetsförändringar” och ”Sammanställning av äskad budget” 
godkänns i budgetskrivelse 2018 och VEP 2019-2021 och översänds till 
kommunstyrelsens budgetberedning.

Beslutsordning
Ordförande Kenneth Kallin (MP) frågar om ändringsyrkandet från Göran Dahlgren (S) och 
Lars Nihlén (C) kan bli nämndens beslut och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson, 2017-03-07.
2. Budgetskrivelse, budget 2018 OCH VEP 2019-2021, 2017-03-07.
3. Ny reviderad Budgetskrivelse, budget 2018 OCH VEP 2019-2021, 2017-03-14.
4. Delvis godkänd Budgetskrivelse punkt 2-4, budget 2018 OCH VEP 2019-2021.
 
_____



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
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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 
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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
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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
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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.

Antalet inspektioner som 
myndigheten utför på 
livsmedelsområdet.

Antalet inspektioner 
under året skall uppgå 
till minst 150 st. 

Antalet inspektioner som 
myndigheten utför på 
miljöområdet. 

Antalet inspektioner 
under året skall uppgå 
till minst 80 st.

Antalet inspektioner som 
myndigheten utför på 
hälsoskyddsområdet.

Antalet inspektioner 
under året skall uppgå 
till minst 55 st.

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

Tillgängliga och 
professionella 

Tiden för att handlägga ett 
bygglov.

Mäts löpande över året 
och målsättningen är att 
snittiden från det att 
komplett handling finns 
till bygglovsbeslut ska 
vara mindre än åtta 
veckor.

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

Mäts som tiden från det 
att ärendet är komplett 
ärende 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
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Långsiktig hållbar 
ekonomi

Att budgeten för BAB bättre 
stämmer överrens med det 
faktiska utfallet.

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 
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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. 

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.

Byggarkiv på webben

I syfte att öka servicen och effektivisera arbetet på myndigheten bör också ett slags e-arkiv med 
möjlighet till att lägga byggarkivet på webben införskaffas. Detta skulle frigöra tid i form av mindre 
arkiveringsjobb samt mindre tid i telefon med mäklare m.fl. som vill ha uppgifter om olika 
fastigheter. Detta har med framgång gjorts i t.ex. Skövde.

Pengar för de engångskostander som uppstår till följd av detta är redan med i 
investeringsbudgeten, detta äskande rör driftskostnaderna.

Driftskostnaden för 2018 beräknas till: 120 000 kr.

Övriga verksamhetsförändringar
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Arkivarietjänst inom tre sektorer (OBS! Detta gäller både 2017 och 2018)

Införandet av e-arkiv, det nya medlemskapet i Sydarkivera samt ny lagstiftning har medfört att ett 
flertal dokument och nya regler för arkivhanteringen tillkommit. Nedan läggs förslag fram för hur 
Social sektor, Barn och utbildningssektorn samt miljö- och byggmyndigheten i samverkan kan lösa 
detta.

Under en implementeringsfas bedömer sektorcheferna att det behövs ett tillskott om cirka 300 000 
kr/ år i under två år.

Inom Social sektor föreligger behov av rekrytering p.g.a. pension. Barn- och utbildningssektorn har 
aviserat behov av arkivkompetens för sin verksamhet, miljö- och byggmyndigheten har behov 
under de kommande två åren. Genom samordning mellan sektorerna kan gemensam rekrytering av 
en kvalificerad arkivtjänsteman ske, vilken initialt servar tre sektorer för att sedan fördelas mellan 
SN och BUN.

Finansieringen av detta föreslås komma från en del av de 1,6 Mkr som MBM erhöll i slutet av 2016 i 
bidrag från Boverket. Dessa pengar har inte använts utan flyttats över till verksamhetsåret 2017. 

Således föreslås att MBN för 2017 erhåller 300 000 kr av ovan nämnda penningsumma och för 2018 
också erhåller 300 000 kr. Sektorerna löser då en del av sina arkivproblem i samarbete enligt ovan. 

Sammanställning av äskad budget 
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Budgetäskande 2017
Kommunstyrelsen

Belopp Kommunfullmäktiges mål
KS au:s ursprungsförslag

Prioritet KS prelimära ramar
0
0
0

Summa KS preliminära ram 0

Prioritet Övriga förändringar enligt budgetskrivelse
Kommunekolog 650
Handläggartjänst bygglov 650
Byggarkiv på webben 120
Kulturmiljöprogrammet 650

Summa övriga förändringar 2 070

KS preliminära ram inkl övriga förändringar 2 070

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 t.ex. miljösamverkan Skåne, 
kommunförbundets andra satsningar samt Länsstyrelsens kurser och övningar. Denna besparing 
rekommenderas således inte.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Budgetskrivelse, budget 2018 OCH VEP 2019-2021.

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.

Antalet inspektioner som 
myndigheten utför på 
livsmedelsområdet.

Antalet inspektioner 
under året skall uppgå 
till minst 150 st. 
Redovisning till varje 
nämnd. 

Antalet inspektioner som 
myndigheten utför på 
miljöområdet. 

Antalet inspektioner 
under året skall uppgå 
till minst 80 st. 
Redovisning till varje 
nämnd
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Antalet inspektioner som 
myndigheten utför på 
hälsoskyddsområdet.

Antalet inspektioner 
under året skall uppgå 
till minst 55 st. 
Redovisning till varje 
nämnd.

Antal tillsynsbesök bygg. Antalet inspektioner 
under året skall uppgå 
till minst 100 st. 
Redovisning till varje 
nämnd.

Tillgängliga och 
professionella 

Tiden för att handlägga ett 
bygglov.

Mäts löpande över året 
och målsättningen är att 
snittiden från det att 
komplett handling finns 
till bygglovsbeslut ska 
vara mindre än åtta 
veckor. Redovisning till 
varje nämnd.

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

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

Innovativa och 
ansvarsfulla

Nämnden saknar effektmål under 
denna rubrik

Långsiktig hållbar 
ekonomi

Att budgeten för BAB bättre 
stämmer överrens med det 
faktiska utfallet.

Redovisning till varje 
nämnd.

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. 
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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. 

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.  
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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.

Byggarkiv på webben

I syfte att öka servicen och effektivisera arbetet på myndigheten bör också ett slags e-arkiv med 
möjlighet till att lägga byggarkivet på webben införskaffas. Detta skulle frigöra tid i form av mindre 
arkiveringsjobb samt mindre tid i telefon med mäklare m.fl. som vill ha uppgifter om olika fastigheter. 
Detta har med framgång gjorts i t.ex. Skövde.

Pengar för de engångskostander som uppstår till följd av detta är redan med i investeringsbudgeten, 
detta äskande rör driftskostnaderna.

Driftskostnaden för 2018 beräknas till: 120 000 kr.

Övriga verksamhetsförändringar

Arkivarietjänst inom tre sektorer (OBS! Detta gäller både 2017 och 2018)

Införandet av e-arkiv, det nya medlemskapet i Sydarkivera samt ny lagstiftning har medfört att ett 
flertal dokument och nya regler för arkivhanteringen tillkommit. Nedan läggs förslag fram för hur 
Social sektor, Barn och utbildningssektorn samt miljö- och byggmyndigheten i samverkan kan lösa 
detta.

Under en implementeringsfas bedömer sektorcheferna att det behövs ett tillskott om cirka 300 000 kr/ 
år i under två år.

Inom Social sektor föreligger behov av rekrytering p.g.a. pension. Barn- och utbildningssektorn har 
aviserat behov av arkivkompetens för sin verksamhet, miljö- och byggmyndigheten har behov under 
de kommande två åren. Genom samordning mellan sektorerna kan gemensam rekrytering av en 
kvalificerad arkivtjänsteman ske, vilken initialt servar tre sektorer för att sedan fördelas mellan SN 
och BUN.

Finansieringen av detta föreslås komma från en del av de 1,6 Mkr som MBM erhöll i slutet av 2016 i 
bidrag från Boverket. Dessa pengar har inte använts utan flyttats över till verksamhetsåret 2017. 

Således föreslås att MBN för 2017 erhåller 300 000 kr av ovan nämnda penningsumma och för 2018 
också erhåller 300 000 kr. Sektorerna löser då en del av sina arkivproblem i samarbete enligt ovan. 
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Sammanställning av äskad budget 

Budgetäskande 2017
Kommunstyrelsen

Belopp Kommunfullmäktiges mål
KS au:s ursprungsförslag

Prioritet KS prelimära ramar
0
0
0

Summa KS preliminära ram 0

Prioritet Övriga förändringar enligt budgetskrivelse
Kommunekolog 650
Handläggartjänst bygglov 650
Byggarkiv på webben 120
Kulturmiljöprogrammet 650

Summa övriga förändringar 2 070

KS preliminära ram inkl övriga förändringar 2 070

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 t.ex. miljösamverkan Skåne, 
kommunförbundets andra satsningar samt Länsstyrelsens kurser och övningar. Denna besparing 
rekommenderas således inte.

Rolf Englesson
Miljö – och byggmyndighetschef
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MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN

Investeringsbudget, tkr

Projekt Benämning
Budget 

2018
VEP 

2019
VEP 

2020
VEP 
2021

VEP 
2022

9402 Inventarier MBN-kontor 40 40 40 40 40

  Byggarkiv på webben 100     

 Totalsumma 140 40 40 40 40

9402 Inventarier MBN-kontor
Miljö- och byggmyndigheten har normalt enbart behov av att göra investeringar i möbler och annat 
liknande kontorsmaterial. Denna budget ligger för 2017 på 40 000 kr. Det är önskvärt att denna 
summa ligger kvar på denna nivå under 2018.

Mål som investeringen ska stödja: Innovativa och ansvarsfulla

Befintlig investering som ersätts: Nej

Prioritering av projektet: Prio 1

Byggarkiv på webben

I syfte att öka servicen och effektivisera arbetet på myndigheten bör också ett slags e-arkiv med 
möjlighet till att lägga byggarkivet på webben införskaffas. Detta skulle frigöra tid i form av mindre 
arkiveringsjobb samt mindre tid i telefon med mäklare m.fl. som vill ha uppgifter om olika 
fastigheter. Detta har med framgång gjorts i t.ex. Skövde.

Mål som investeringen ska stödja: Tillgängliga och professionella

Befintlig investering som ersätts: Nej

Budget 

2 01 8
VEP 2 01 9 VEP 2 02 0 VEP 2 02 1 VEP 2 02 2

Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7

Infrastrukturella statliga bidrag, tkr

Projekt Benämning
Budget 

2018
VEP 2019 VEP 2020 VEP 2021 VEP 2022
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   0 0 0 0

       

 Totalsumma 0 0 0 0 0

Rolf Englesson
Miljö- och byggmyndighetschef
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Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr MBN 2016/97

§ 163 Preliminärt förslag till investerings- 
samt exploateringsbudget 2018

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna detta preliminära förslag till 
investeringsbudget 2018 och lämna det vidare till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Dnr 2016/1014 i Miljö- och Byggreda.

 

Nedan beskrivs investeringsyrkande samt driftskonsekvenser av dessa till budget 2018.

 

Möbler

Miljö- och byggmyndigheten har normalt enbart behov av att göra investeringar i möbler 
och annat liknande kontorsmaterial. Denna budget ligger för 2016 på 40 000 kr. Det är 
önskvärt att denna summa ligger kvar på denna nivå under 2018.

 

Investeringskostnad 2018: 40 000 kr.

 

Byggarkiv på webben

 

Koppling till målen: Detta ger en ökad måluppfyllelse i målet ”tillgängliga och 
professionella”. Med hjälp av detta system kommer alla våra handlingar att vara 
tillgängliga för allmänheten 24 timmar om dygnet. Det är en väsentligt ökad 
tillgänglighet jämfört med idag. 

 

I syfte att öka servicen och effektivisera arbetet på myndigheten bör också ett slags e-
arkiv med möjlighet till att lägga byggarkivet på webben införskaffas. Detta skulle frigöra 
tid i form av mindre arkiveringsjobb samt mindre tid i telefon med mäklare m.fl. som vill ha 
uppgifter om olika fastigheter. Detta har med framgång gjorts i t.ex. Skövde. 
(http://ritningsarkiv.skovde.se/C3Web/DocumentList.aspx).

 

Investeringskostnad (inkl. kostnad för införande och licens): 100 000 kr.

Årlig kostnad: 90 000 kr.
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Justerande Utdragsbestyrkande

 

Investeringskostnad 2018: 100 000 kr.

Driftskonsekvens år 2019: 117 000 kr

Driftskonsekvens år 2020: 117 000 kr.

Driftskonsekvens år 2021: 117 000 kr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson, Investeringsbudget 
2018, 2016-11-01.
 
_____



Förslag till beslut i
Miljö- och byggnadsnämnden
Datum
2016-11-07
Handläggare
Rolf Englesson 

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 2016/1014

Investeringsbudget 2018 

Nedan beskrivs investeringsyrkande samt driftskonsekvenser av dessa till budget 2018.

Möbler
Miljö- och byggmyndigheten har normalt enbart behov av att göra investeringar i möbler och annat 
liknande kontorsmaterial. Denna budget ligger för 2016 på 40 000 kr. Det är önskvärt att denna 
summa ligger kvar på denna nivå under 2018.

Investeringskostnad 2018: 40 000 kr.

Byggarkiv på webben

Koppling till målen: Detta ger en ökad måluppfyllelse i målet ”tillgängliga och 
professionella”. Med hjälp av detta system kommer alla våra handlingar att vara tillgängliga 
för allmänheten 24 timmar om dygnet. Det är en väsentligt ökad tillgänglighet jämfört med 
idag. 

I syfte att öka servicen och effektivisera arbetet på myndigheten bör också ett slags e-arkiv med 
möjlighet till att lägga byggarkivet på webben införskaffas. Detta skulle frigöra tid i form av mindre 
arkiveringsjobb samt mindre tid i telefon med mäklare m.fl. som vill ha uppgifter om olika 
fastigheter. Detta har med framgång gjorts i t.ex. Skövde. 
(http://ritningsarkiv.skovde.se/C3Web/DocumentList.aspx).

Investeringskostnad (inkl. kostnad för införande och licens): 100 000 kr.
Årlig kostnad: 90 000 kr.

Investeringskostnad 2018: 100 000 kr.
Driftskonsekvens år 2019: 117 000 kr
Driftskonsekvens år 2020: 117 000 kr.
Driftskonsekvens år 2021: 117 000 kr.
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Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden      

Nämnden beslutar 

Att lämna detta förslag till investeringsbudget vidare till budgetberedningen.

Miljö- och byggmyndigheten

Rolf Englesson
Miljö- och byggmyndighetschef
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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

Kompletterande Intern kontrollplan 2017 

Myndigheten har haft besök av kommunfullmäktiges revisorer som riktat kritik mot myndighetens sätt 
att hantera den interna kontrollen. Revisorn har önskat sig fler punkter som kontrolleras och gärna 
flera som kan kontrolleras kvalitativt. Kritiken ligger i att vi inte i tillräckligt stor omfattning 
kontrollerar olika saker i verksamheten och att vi inte gör analyser av vad vi bör kontrollera. 

Myndigheten har tagit till dig av kritiken och har nu ett förslag till nytt kontrollprogram för resterande 
del av 2017. Punkterna är framtagna under ett APT (arbetsplatsträff) möte nu under våren. Ur de 
förslag som kommit fram har det vaskats fram tio kontrollpunkter som vi vill gå vidare med och ha 
med oss under året för att sedan kunna diskutera på myndigheten i slutet av 2017 eller början av 2018. 
Resultatet rapporteras till skriftligt nämnden.

De punkter som tagits fram utgör således de viktigaste riskerna i verksamheten som vi vill kunna göra 
en djupare kvalitativ analys av i slutet av 2017, början av 2018. 

Samtliga punkter kommer att utvärderas på kvalitativt av hela myndighetens personal.

Undersökningen kommer att ske vid ett eller två tillfällen under året då hela myndigheten samlas för 
att diskutera och utvärdera punkterna i planen. Under varje punkt kommer minst fyra frågor att 
diskuteras och besvaras:

 Hur ser läget ut idag?

 Har läget förbättrats eller försämrats i förhållande till då detta dokument skrevs?

 Varför har förändringarna skett?

 Behövs vidare åtgärder och så fall vilka?

Utöver detta kommer den framtida kontrollplanens punkter att tas fram genom att risker och 
sannolikheter i verksamheten värderas och graderas.

Resultatet redovisas för nämnden under våren 2018.  

Förtroendevalda kommer att deltaga i processen.

Punkterna redovisas i bifogat dokument. 

Förslag till beslut:

Att godkänna bifogad kontrollplan

Med vänlig hälsning

Miljö- och byggmyndigheten
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Rolf Englesson
Miljö- och byggmyndighetschef
rolf.englesson@hoor.se



Alla risker (miljö) Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Ranking
Introduktion av nyanställda 5 3 15 1
Relevanta mål som går att följa upp (målen pekar fel) 3 3 9 2
Hög arbetsbelastning för chefer och medarbetare 3 3 9 3
Bristande förståelse för beslut 2 4 8 4
Prioritering av tid (arkiv, fakturering, utlämning av handlingar, delgivning etc)4 2 8 5
Originalhandlingar/akter på rummet 6
Diarieföring sker inte enligt rutin 4 4 16 7

Obetalda livsmedelsavgifter 3 2 6 8
Faktureringstider för årsavgifter följs ej 4 3 12 9

Datastrul systembyte 5 4 20 10

Serviceskyldighet vid semester o sjukdom 4 2 8 11

Bristande kontinuitet 4 3 12 12
Inkomna handlingar läggs in i MR och inte i arkivet 13

Betyg och intyg saknas 0 14

Ej korrekt tidsredovisning 0 15
Risk för mutor 2 5 10 16



Kontrollpunkt Syfte och risk

Den nationella och regionala Miljömålen samt MKN för vatten prioriteras för lågt

Missar myndigeheten att ta hänsyn till dessa mål i
sin tillsyn på miljöområdet? Risk att en viktig de
l av lagstiftningen missas

Hög arbetsbelastning för chefer och medarbetare

Är arbetsbelastningen för hög? Hur ser avvägningen
mellan positiv och negativ stress ut? Risk att man
bränner ut mänskor

Mycket finns i huvudet, och när någon slutar försvinner information om a
rbetsplatsen. Nyanställda?

Hur fungerar egentligen rutinerna på myndigheten,
är det lagom mycket, för mycket eller för lite? Ri
sk att man tappar viktig kunskap

Prioritering av tid (arkiv, fakturering, utlämning av handlingar, delgivning etc)
Prioroterar vi vår tid rätt? Detta gäller speciell
t återkommande uppfiter. Risk att vi är ineffektiv
a.

Originalhandlingar/akter på rummet, problem med arkivering

Hur fungerar arkiveringen? Tappas handlingar bort
speciellt nu i denan tid av delvis datorbaserad ar
kivering. Risk att handlingar försvinner.

Dåliga beslut. Dålig beredning, dålig förståelse för beslut.

Kavliteten på besluten. Hur ser rättsäkerheten ut?
Leder detta till dålig förståelse för besluten? Ri
sk för dålig rättssäkerhet och ojämlik rättstilläm
pning

Obetalda avgifter - ej utskickat?

Missar myndigheten att ta ut avgifter? Risk för or
ättvis avgiftsuttag och för små intäkter.

Bristande service

Myndigheten skall ge service till enskilda. Gör my
ndigheten detta på ett bra sätt? Hur är vårt bemöt
ande? Risk för dålig lagefterlevnad då myndigheten
är otillgänglig.

Datastrul systembyte

Hur stor roll kommer bytet av datorsystem att bety
da? Risk för att mycket tid går åt och att vi inte
kan uppfylla våra mål.



Olovligt och ovårdat byggande, inga resurser.

Det finns mycket olovligt byggande och ovårade fas
tigeheter i Höörs kommun. Idag prioriteras bygglov
en, det andra tas i mån av tid. Vad får det för ko
nsekvenser? Risk för att ovårade fastigheter får f
innas kvar och att olovliga byggen är "OK". Dålig
rättsäkerhet.
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Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr MBN 2016/85

§ 150 Intern kontrollplan 2017

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta bifogad intern kontrollplan 2017.

Ärendebeskrivning
Dnr 2016/0899 i Miljö- och Byggreda.

Enligt kommunens riktlinjer skall myndigheten anta en intern kontrollplan för att på ett 
strukturerat sätt kunna kontrollera processer och resultat. Här föreligger ett förslag till 
sådan plan.

Beslutsunderlag
1. Intern kontrollplan förslag till beslut.
2. Intern kontrollplan 2017.
_____



HÖÖRS KOMMUN     INTERN KONTROLLPLAN      MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Blankett 4

Rutin/system Kontroll av… Ansvarig
Västentlighets-

bedömning
Metod Skriftlig rapport till Riskbedömning

Ekonomi Ekonomisk uppföljning Verksamhetsansvarig Enligt uppföljningsplan
Utdrag ur 

ekonomisystemet

Ekonomikontor samt Miljö- och 

byggnadsnämnden
Allvarlig

Verksamhet  Måluppfyllelse Sektorchef och assistent Varje nämnd
Utdrag ur 

verksamhetssystemet
Miljö- och byggnadsnämnd Måttlig

Upphandling och inköp Inköps- och beställningsrutin Inköpssamordnare En gång per år
KF utsedda revisorers 

genomgång
Enhetschef Måttlig

Delegering
 Redovisning av delegeringsbeslut 

till MBN
Sektorchef Varje nämnd

Utdrag ur 

verksamhetssystemet
Miljö- och byggnadsnämnd Måttlig

Arbetsmiljö
Systematsikt arbetsmiljöarbete, 

SAM
Sektorchef En gång per år Måttlig

Sammanställning av 

relevanta parametrar.

Miljö- och byggnadsnämnden och 

löpande till presidiet



Förslag till beslut i
Miljö- och byggnadsnämnden
Datum
2017-04-11
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 2017/0323
Dnr 2016/0899

Yttrande till revisorerna gällande granskning av den interna kontrollen i Höörs 
kommun 2016

I bifogad rapport från Kommunfullmäktiges revisorer finns deras synpunkter hur Miljö- och 
byggmyndigheten sköter den interna kontrollen.

I stora drag tycker nämnden att revisorerna gör en riktig bedömning och har därför till denna nämnd 
tagit fram ett förslag till ny kontrollplan som förhoppningsvis ligger i den riktning som revisorerna 
anser. 

Dock önskar nämnden påpeka några missuppfattningar. Rapporten påpekar att det knappast finns 
någon avrapportering av resultatet från den interna kontrollen till nämnden. Detta stämmer inte. Det 
sker en tämligen omfattande skriftlig avrapportering av resultatet från den interna kontrollen till 
varje nämnd.

Så rapporeras måluppfyllelsen skriftligt till varje nämnd i form av en rapport som sektorchefen tar 
fram. Ekonomiskt resultat finns i de flesta fall med på denna. Delegationsbesluten tas upp och 
redovisningen godkänns av nämnden på alla sammanträden. Vidare konstaterar nämnden att en 
kontrollplan för 2017 antagits under hösten 2016 och är inrapporterad till kommunledningskansliet.

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden      
Nämnden beslutar 

Att lämna godkänna den kompletterande planen för intern kontroll samt lämna 
ovanstående skrivelse till Kommunfullmäktiges revisorer. 

Miljö- och byggmyndigheten

Rolf Englesson
Miljö- och byggmyndighetschef
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Granskning av den interna kontrollen i Höörs kommun 2016 
 
Revisorerna i Höörs kommun har genomfört en granskning av den interna kontrollen i Höörs 

kommun 2016. Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om Höörs 

kommun som helhet och per nämnd/ styrelse har en tillräcklig intern kontroll. Vidare har 

syftet varit att granska om styrelsen och nämnderna följer kommunens reglemente för intern 

kontroll.  Vi delar yrkesrevisorns bedömning att den interna kontrollen i Höörs kommun 

2016 inte är tillräcklig. Kommunstyrelsen bedöms inte ha tillsett tilläckliga åtgärder för att 

skapa en god intern kontroll i kommunen för år 2016. Utifrån rapporten vill Höörs revisorer 

särskilt lyfta fram att: 

• 5 av 6 nämnder bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll 2016 (Socialnämndens 

interna kontroll bedöms som tillräcklig) 

• KF:s reglemente för intern kontroll följs inte fullt ut av någon nämnd 

• Kommunstyrelsen har per 2016 inte tillsett en god intern kontroll genom uppföljning 

och utvärdering. Nämndernas resultat och struktur för intern kontroll har inte 

samlats in och inte analyserats 

• Nämndernas interna kontroll har i huvudsak inte utvecklats på flera år. 

Kommunstyrelsen har inte tillsatt åtgärder som förbättrat den interna kontrollen  

• Kommunstyrelsen har ingen dokumenterad utvärdering av den interna kontrollen i de 

kommunala företagen 

• Struktur, organisation, rutiner och arbetsbeskrivningar saknas 

• Kontroll/ dokumentation är överlag bristfällig eller saknas 

• Riskhantering är överlag bristfällig eller saknas 

• Kunskapen avseende den interna kontrollen bedöms vara bristfällig 

 

Det bedöms vara av stor vikt att kommunstyrelsen så fort som möjligt tillsätter åtgärder för 

att stärka den interna kontrollen. Granskningen har påvisat att det sedan ett antal år tillbaka 

har påbörjats flera förbättringsåtgärder såsom planer, kommungemensamma workshops, 

utveckling av riskanalysen och riskidentifiering samt påbörjat arbete med rutinbeskrivning 

till reglementet för intern kontroll. Kommunstyrelsen bör tillse resurser för att öka takten i 

det fortsatta förbättringsarbetet och skapa förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll 

inom snar framtid. Utifrån ovan och vad som framgår i rapporten önskar revisorerna, senast 

den 1 maj 2017, få kommunstyrelsens och nämndernas yttrande. 
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Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den 

verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Kommunrevisionen i 

Höörs kommun granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genom-

föra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag.  

 

I Kommunallag (1991:900) 6 kap 7 § anges att nämndernas ansvar för verksamhet-

en är att nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bed-

rivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de före-

skrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrol-

len är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

I Kommunallag (1991:900) 9 kap 9 § anges att revisorernas uppgifter är att pröva 

om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-

fredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen 

som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

 

Årets fördjupade granskningar samt granskning av del- och helårsbokslut rapporte-

ras i sin helhet i enskilda rapporter. Alla publikationerna finns på kommunreviso-

rernas hemsida http://hoor.se/sv/Politik-och-paverkan/Kommunrevisionen/ 
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Sammanfattning 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verk-

samhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, 

att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens resultat. 

 

I Höörs kommuns reglemente för intern kontroll, fastställt av fullmäktige, anges att 

kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse en god intern kontroll. 

Reglementet anger att kommunstyrelsen ska implementera övergripande anvisning-

ar och tillse en organisation där kommunens samlade arbete med intern kontroll år-

ligen utvärderas och vid behov förbättras. Kommunstyrelsen ska även informera sig 

om den interna kontrollen i de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen och varje 

nämnd ska anta egna regler och anvisningar för hur den interna kontrollen ska or-

ganiseras inom varje verksamhetsområde. Kommunstyrelsen och varje nämnd ska 

årligen besluta om en intern kontrollplan utifrån risk och väsentlighet som löpandes 

ska följas upp, rapporteras till respektive nämnd/ styrelse. 

 

Den interna kontrollen i Höörs kommun 2016 bedöms som inte tillräcklig. Kom-

munstyrelsen bedöms inte ha tillsett tilläckliga åtgärder för att skapa en god intern 

kontroll i kommunen för år 2016. Bedömningen grundar sig på att: 

 

• 5 av 6 nämnder bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll 2016 

• KF:s reglemente för intern kontroll följs inte fullt ut av någon nämnd 

• Kommunstyrelsen har per 2016 inte tillsett en god intern kontroll genom 

uppföljning och utvärdering. Nämndernas resultat och struktur för intern 

kontroll har inte samlats in och inte analyserats 

• Nämndernas interna kontroll har i huvudsak inte utvecklats på flera år. 

Kommunstyrelsen har inte tillsatt åtgärder som förbättrat den interna kon-

trollen i kommunen. 

• Kommunstyrelsen har ingen dokumenterad utvärdering av den interna kon-

trollen i de kommunala företagen 

• Struktur, organisation, rutiner och arbetsbeskrivningar saknas 

• Kontroll/ dokumentation är överlag bristfällig eller saknas 

• Riskhantering är överlag bristfällig eller saknas 

• Kunskapen avseende den interna kontrollen bedöms vara bristfällig 

 

Det bedöms vara av stor vikt att kommunstyrelsen så fort som möjligt tillsätter åt-

gärder för att stärka den interna kontrollen. Granskningen har påvisat att det sedan 

ett antal år tillbaka har påbörjats flera förbättringsåtgärder såsom planer, kommun-

gemensamma workshops, utveckling av riskanalysen och riskidentifiering samt på-

börjat arbete med rutinbeskrivning till reglementet för intern kontroll. Kommun-

styrelsen bör tillse resurser för att öka takten i det fortsatta förbättringsarbetet och 

skapa förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll inom snar framtid. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verk-

samhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, 

att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens resultat. 

En god intern kontroll kännetecknas av ändamålsenlig och kostnadseffektiv verk-

samhet, rättvisande och tillförlitlig finansiell rapportering och information samt ef-

terlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. Den interna kontrollen och 

riskhanteringen baserar sig på kommunens primära uppgift, omvärldsanalys, kom-

munstrategin samt målen för verksamheten och ekonomin. Riskhanteringen omfat-

tar identifiering, bedömning, prioritering och resultatrik hantering av risker som ut-

gör ett hot mot kommunens mål.  

 

Riskhanteringen, som ledningen bär ansvaret för, är en del av den interna kontrol-

len och dess syfte är att i rimlig utsträckning trygga att kommunens strategiska mål 

och målen för verksamheten och ekonomin uppfylls och att verksamheten fortgår 

utan störningar. Genom riskhanteringen förebyggs händelser som hotar en konti-

nuerlig och ostörd verksamhet.  

 

Enligt Kommunallagen 6 kap 7§ ska nämnderna och styrelsen se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig, vilket revisorerna årligen ska pröva. Interna kontrollsystem 

måste utformas med beaktande av risk- och väsentlighetsaspekter. Syftet med den 

interna kontrollen är att bidra till ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att 

verksamheten bedrivs effektivt och säkert.  

 

I Höörs kommuns reglemente för intern kontroll, fastställt av fullmäktige, anges att 

kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse en god intern kontroll. 

Reglementet anger att kommunstyrelsen ska implementera övergripande anvisning-

ar och tillse en organisation där kommunens samlade arbete med intern kontroll år-

ligen utvärderas och vid behov förbättras. Kommunstyrelsen ska även informera sig 

om den interna kontrollen i de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen och varje 

nämnd ska anta egna regler och anvisningar för hur den interna kontrollen ska or-

ganiseras inom varje verksamhetsområde. Kommunstyrelsen och varje nämnd ska 

årligen besluta om en intern kontrollplan utifrån risk och väsentlighet som löpandes 

ska följas upp, rapporteras till respektive nämnd/ styrelse. 

 

Höörs revisorer har i sin riskbedömning 2016 bedömt att det föreligger behov för 

granskning av kommunens interna kontroll och om nämnderna följer beslutat reg-

lemente.  
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1.2            Syfte och revisionsfrågor 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om Höörs kom-

mun som helhet och per nämnd/ styrelse har en tillräcklig intern kontroll. Vidare 

har syftet varit att granska om styrelsen och nämnderna följer kommunens regle-

mente för intern kontroll.  Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

 

 Har kommunstyrelsen utifrån sin övergripande uppsiktsplikt, styrning- 

och ledningsfunktion tillsett en struktur som medför en tillräcklig in-

tern kontroll i Höörs kommun? 

 

 Har kommunstyrelsen och varje enskild nämnd en tillräcklig intern 

kontroll? Följer kommunstyrelsen och nämnderna det av fullmäktige 

beslutade reglementet för intern kontroll? 

 

1.2.1 Kontrollfrågor 
 

 Har respektive nämnd/ styrelse antagit en intern kontrollplan?  
 

 Väljs kontrollområdena till respektive kontrollplan utifrån en dokumen-

terad analys av risk och väsentlighet?   
 

 Genomförs och dokumenteras kontrollerna? 
 

 

 Följs den interna kontrollen upp? Har respektive nämnd/ styrelse en lö-

pande uppföljning av den interna kontrollen under året?  
 

 Finns rutiner, anvisningar och en organisation som tydliggör hur den in-

terna kontrollen ska utföras? 
 

 Utvärderas hur den interna kontrollen fungerar löpande till respektive 

nämnd/ styrelse? 
 

 Har kommunstyrelsen implementerat en organisation för ge en helhets-

syn av den interna kontollen i Höörs kommun 
 

 Utvärderar kommunstyrelsen nämndernas uppföljning och kommunens 

samlade system för intern kontroll? Tillsätter kommunstyrelsen åtgärder 

och förändringar vid behov? 
 

 Utvärderar kommunstyrelsen den interna kontrollen i de kommunala fö-

retagen? 

 

1.3            Avgränsning 
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbild-

ningsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt kultur- och 

fritidsnämnden. VA-GIS nämnden granskas inte då nämnden är relativt ny och föl-

jer huvudsakligen tekniska nämndens struktur för intern kontroll. Granskningen 

avgränsas huvudsakligen till år 2016. Innebörden av intern kontroll avgräsas till det 

som definieras av kommunfullmäktiges reglemente.  
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1.4  Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som 

utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de 

huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 

 Kommunallag 

 Höörs kommuns reglemente för intern kontroll (KF 2001) 

 Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontrollplaner för 2016 

 God revisionssed 

 Nämndernas/ styrelsens reglementen 

 

1.5            Granskningsansvariga 

Höörs kommunrevisorer: Christer Ekelund, Arno Werner, Jörgen Lindquist och 

Fredrik Brobeck.  

Projektledare: Fredrik Jerntorp, kommunal yrkesrevisor 

Kommunal yrkesrevisor har prövat sitt oberoende med mera i enlighet med 

SKYREV:s rekommendation och inte funnit något hinder mot att utföra gransk-

ningen. 

1.6  Metod 
Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer och dokumentstudier. Do-

kument såsom intern kontrollplaner, protokoll, uppföljningar och reglementen som 

berör det interna kontrollarbetet har granskats. Reglemente har granskats i syfte att 

identifiera nämndernas, kommunstyrelsens samt verksamhetens roll och ansvar.  

Intervjuer har genomförts med sektorchefer och/ eller ledande tjänstemän inom re-

spektive granskad nämnd. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktakontrol-

lera rapporten. 
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2. Styrning 

 

2.1 Höörs kommuns reglemente för intern kontroll 
 I Höörs kommuns reglemente för intern kontroll, fastställt av kommunfullmäktige 

2001 anges varför intern kontroll finns och reglerarar kommunstyrelsens och 

nämndernas ansvar och befogenheter. I reglementet anges att: 

 

 Styrelsen/ nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 

inom respektive verksamhetsområde.  
 

 Nämnden/ styrelsen ska upprätta en organisation och anta lokala och do-

kumenterade regler och anvisningar för den interna kontrollen.  
 

 Nämnden/ styrelsen ska löpande följa upp hur det interna kontrollsystemet 

och hur den interna kontrollen fungerar.  
 

 Varje nämnd/ styrelse ska årligen anta en plan för intern kontroll som om-

fattar respektive nämnds/ styrelses verksamhet och som ska följas upp och 

löpande rapporteras till nämnden.  
 

 Planen ska väljas genom en bedömning av risk och väsentlighet.  
 

 Uppföljningen av den interna kontrollen ska årligen rapporteras till kom-

munstyrelsen och kommunens revisorer.  

 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse en god intern kontroll 

i Höörs kommun och ska etablera en övergripande organisation. Anställda ska in-

formeras om riktlinjer och anvisningar samt innebörden avseende den interna kon-

trollen. Kommunstyrelsen ska årligen utvärdera kommunens totala arbete med in-

tern kontroll och tillse förbättringar i systemet om det behövs. Kommunstyrelsen 

ska även informera sig om att den interna kontrollen fungerar i de kommunala före-

tagen.  

 

 All rapportering ska ske skriftligt 

 

Bifogat reglementet finns en mall för intern kontrollplan som innehåller rubrikerna 

rutin, kontroll av, ansvarig, väsentlighetsbedömning, metod, rapporteras till och 

riskbedömning. 

 

2.2 Ansvarsområden och organisation 

Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar och uppdrag anges i respektive nämnds 
och styrelses reglemente. Den nuvarande organisationen är att kommundirektören 
är chef för hela kommunförvaltningen som är indelad i kommunledningskansli, 
social sektor, barn- och utbildningssektor, samhällsbyggnadssektor, miljö- och 
byggmyndighet, kultur- och fritidssektor samt räddningstjänst.  
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3. Styrelsens och nämndernas interna kontroll 2016 

 

3.1  Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har an-

svar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 

leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, per-

sonalfrågor och verksamheter. Kommunstyrelsens arbete skall till väsentlig del in-

riktas på för kommunen övergripande frågeställningar. Detta innebär bland annat 

att principfrågor, framtidsfrågor, samordningsfrågor samt frågor om prioritering 

mellan verksamheter skall vara föremål för styresens särskilda intresse. Kommun-

styrelsens verksamhetsområde avser ekonomi, IT, personal, kansli, arkiv, närings-

livsfrågor, kollektivtrafik, räddningstjänst, naturvård, planerings- och utvecklings-

frågor samt information och kommunikation. Kommunstyrelsen har två roller av-

seende den interna kontrollen, dels att såsom styrelse tillse en god intern kontroll 

inom styrelsens verksamhetsområde samt utifrån en lednings och styrningsfunktion 

tillse en god struktur och utveckling för intern kontroll i kommunen som helhet. 

 

3.1.1 Intern kontrollplan 2016 
Kommunstyrelsen beslutade om intern kontrollplan 2016 den 7 december 2015. 

Den intern kontrollplanen bygger på en mall som bifogades beslutet om det interna 

kontrollreglementet år 2001. Planen anger vilken rutin som ska granskas, vad som 

ska kontrolleras, vem som är ansvarig, hur ofta kontrollen ska genomföras, meto-

den, vem som ska motta skriftlig rapport och riskbedömning. I kommunstyrelsens 

interna kontrollplan 2016 anges att ekonomisk uppföljning, lön, fakturor, upphand-

ling/ inköp, moms, kontanthantering, synpunktshantering, hemsidan, kännedom 

om mål samt att mutor/jäv ska kontrolleras. 12 av 16 kontroller avser ekonomi, öv-

riga kontroller avser synpunktshantering, hemsidor, kännedom om mål samt mutor 

och jäv. Kommunstyrelsens kontrollplan 2016 anges i bilaga 1. 

 

3.1.2 Risk och väsentlighet 

De ekonomiska kontrollområdena 2016 har inte valts utifrån en dokumenterad 

analys av risker och konsekvenser för kommunstyrelsens verksamhet. De ekono-

miska kontrollerna har varit samma i flera år oaktat risken för fel. De kontroller 

som avser verksamheten ska enligt uppgift spegla kommunfullmäktiges mål och in-

put till val av kontroller hämtas bland annat från en enkät som går ut till samtliga 

chefer och arbetsledare i Höörs kommun. Enkäten består av frågor såsom utma-

ningar i verksamheten med att inte nå kommunfullmäktiges mål och etiska dilem-

man och risker i verksamheten. Utifrån intervjuer har framkommit att kommunsty-

relsens interna kontroll, vad gäller verksamhetsdelen, har fokuserat på risker med 

att kommunfullmäktiges mål inte nås och risker med större satsningar/projekt som 

genomförts under året. Ingen dokumenterad riskvärdering/ urvalsmetodik har er-

hållits.  
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3.1.3 Rutiner 

Kommunstyrelsen har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar för hur sty-

relsens interna kontroll ska bedrivas.  

 

3.1.4 Uppföljning 

Kommunstyrelsen har inte haft någon löpande uppföljning av den interna kontrol-

en under året. Resultatet av kontrollerna har per 2016 inte rapporterats till kom-

munstyrelsen. Utifrån intervju kommer resultatet att presenteras i februari 2017. 

Granskning av 2015 års intern kontrollplan har visat att enbart de verksamhetsrela-

terade kontrollernas redovisades för kommunstyrelsen. För de ekonomiska kon-

trollerna 2015 gjordes ingen dokumenterad redovisning till kommunstyrelsen.  

 

3.1.5 Utvärdering/ utveckling 

Kommunstyrelsen har inte färdigställt någon uppföljning/ utvärdering av hur det 

interna kontrollarbetet fungerat under 2016. I syfte att förstärka den interna kon-

trollen 2017 och framåt har kommunstyrelsen under 2015 - 2016 inlett ett arbete 

för att utveckla riskanalysen och den interna kontrollen som helhet. Enkäter har 

skickats ut till chefer och förtroendevalda. Svaren ska bidra till för att genomföra 

en riskprioritering som kommer vara underlag för 2017 års interna kontrollplan. 

Kommunstyrelsen har som målsättning att utveckla den interna kontrollen genom 

samarbete mellan sektorerna för att bland annat undvika jävsförhållanden. 

 

3.1.6 Styrning och ledning 

Kommunstyrelsens har utifrån sin uppsiktsplikt, styr och ledningsfunktion ett 

övergripande ansvar för strukturen och organisationen av interna kontrollen i 

Höörs kommun. I kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll anges att 

kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god in-

tern kontroll i kommunen. Reglementet anger att kommunstyrelsen ska begära in 

nämndernas resultat av den interna kontrollen för att utvärdera kommunens sam-

lade system för intern kontroll i kommunen. Kommunstyrelsen ska tillse åtgärder 

om utvärderingen visar på att förbättringar behövs.  

 

Kommunstyrelsens samordning av den interna kontrollen har utgått ifrån att 

kommun har flera nämnder men en förvaltning. Kommunstyrelsen har enligt upp-

gift samordnat den interna kontrollen genom att utforma kontrollmoment som 

handlar om projekt/aktiviteter som berör alla medarbetare eller alla förtroende-

valda. Granskningen visar på att kommunstyrelsen under 2016, likt tidigare år inte 

har begärt i nämndernas resultat av den interna kontrollen för att utvärdera kom-

munens samlade system. Kommunstyrelsen för löpande ägarsamtal med det 

helägda bolaget HFAB. Kommunstyrelsen har inte skriftligen utvärderat hur den 

interna kontrollen fungerar i HFAB.  
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Som input till granskningen har revisionen tagit del av ett pågående arbetsdoku-

ment med rubriken ”arbetsätt och rutiner för riskbedömning, riskhantering och intern kon-

troll”. Arbetsdokumentet är tänkt att fungera som en rutinbeskrivning till fullmäkti-

ges interna kontrollreglemente och visar på många utvecklingsområden såsom ut-

gångspunkter, gemensamma kontrollområden, riskanalys, uppföljning och ansvars-

fördelning. Utifrån intervju framkommer att arbetsdokumentet påbörjades redan 

2014 men ännu inte har sjösatts. Det är tänkt att en tjänsteman på kommunled-

ningskansliet ska komma ut till respektive nämnd och informera om den nya struk-

turen under 2017 och därefter ska kommunstyrelsen besluta om rutinbeskrivning-

en. Om strukturen blir beslutad kan effekterna som tidigast påverka nämndernas 

interna kontrollplaner år 2018.   

 

3.1.7 Bedömning 
Kommunstyrelsen bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll för år 2016. Be-

dömningen grundar sig främst i de ekonomiska kontrollerna som utgör huvudelen 

av planen 2016. De ekonomiska kontrollerna bygger inte på ett urval utifrån risk 

och väsentlighet, vilket medfört att huvudelen av kontrollerna är oförändrade sedan 

mallen skapades för 16 år sedan. Utifrån erhållen dokumentation och styrelsepro-

tokoll görs varken kontroll eller uppföljning i enlighet med planen. Flera av kon-

trollerna är generella och avser rutiner som kontrolleras löpande i det dagliga arbe-

tet oavsett om rutinen är med i kontrollplanen eller ej, exempelvis att ekonomin 

följs upp, att lön betalas ut och att fakturor är rätt konterade.  De verksamhetsrela-

terade kontrollerna i planen visar på utveckling. Rutinerna har föregåtts av enkäter 

och samtal avseende övergripande risker i kommunen, någon dokumenterad riska-

nalys har dock inte redovisats. För verksamhetskontrollerna tydliggörs metod och 

riskbedömningen i planen jämfört med de ekonomiska kontrollerna. Ingen upp-

följning har presenterats för kommunstyrelsen under 2016 men utifrån den doku-

mentationen för 2015 så kommer uppföljning ske under 2017. Ingen löpande upp-

följning av den interna kontrollen har redovisats för kommunstyrelsen under året. 

Kommunstyrelsen har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar för hur sty-

relsens interna kontroll ska bedrivas.  

 

Kommunstyrelsens övergripande roll bedöms i slutsatsen. 
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Rutin/system
Kontroll/uppföljnings-

moment
Ansvarig Metod Tidpunkt

Riskbedömning och 

kommentar

Systematiskt kvalitetsarbete Sektorschef Skriftlig rapport Årligen Hösttermin Måttlig

Rutin för stödinsatser Sektorschef Skriftlig rapport En gång per år

Måttlig                                                                  

Indikator på antalet elever 

med åtgärdsprogram, 

studiegång, särskild 

undervisningsgrupp och 

hög frånvaro

Resultatdialog Sektorschef Muntlig dialog Årligen Vårtermin ( 2016) Måttlig

Tillsyn enligt lagar o 

förordningar
Tillsyn av enskilda enheter Sektorschef

Observation, intervjuer samt 

dokumentgranskning

1-2 verksamheter / år 

rullande under 5 års perioder
Måttlig

Studiero, demokrati och inflytande Sektorschef Enkät En gång per år Måttlig

Likabehandling Sektorschef Rapport En gång per år Måttlig

Trygghet Sektorschef
Insamling av anmälan av 

kränkningar, Rapport
En gång per år Måttlig

Arbetsmiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbete - 

Rutiner för arbetsmiljöronder *
Sektorschef Stickprov En gång per år

Allvarlig                                                               

Insamling av våld och hot 

planer från sektorns 

enheter

Administrativa rutinerRutiner för diarieföring ** Sektorschef Stickprov En gång per år Måttlig

Kunskapsuppdraget 

enligt lagar o 

förordningar

Värdegrundsfrågor

 

3.2  Barn och utbildningsnämnden 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, 

ungdom, och vuxna samt inom förskole- och fritidshemsverksamheten. Nämndens 

uppgifter omfattar grundskolan, Komvux, samordning och bevakning av gymnasie-

frågor, svenskundervisning för invandrare och de uppgifter inom socialtjänsten som 

anges i 13 - 18 §§ socialtjänst lagen. 

 

3.2.1 Intern kontrollplan 2016 

Nämnden beslutade i september 2015 om intern kontrollplan för år 2016. Planen 

som bygger på den mall som beslutades om i samband med det interna kontrollre-

gementet 2001 och innehåller nio kontroller som ska genomföras under 2016. Kon-

trollerna är hänförliga till kunskapsuppdraget, tillsynsuppdraget, värdegrundsfrågor, 

arbetsmiljö och rutin för diarieföring. Det framgår av planen att exempelvis resul-

tatdialog, systematiskt kvalitetsarbete, likabehandling och arbetsmiljöarbete ska kon-

trolleras 2016 men det framgår inte om kontrollen avser att det genomförs eller 

kvalitén på det som genomförs. Sektorchefen anges som ansvarig för samtliga kon-

troller. Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2016 visas nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.2 Risk och väsentlighet 

Det finns ingen dokumenterad riskanalys som ligger till grund för valet av kon-

trollmomenten i planen. Kontrollplanen har arbetats fram av en tjänsteman och 

diskuterats med arbetsutskottet inför beslutet i nämnden. Samtliga kontrollers risk-

bedömning förutom arbetsmiljö bedöms som måttlig. Den interna kontrollplanen 

och riskvärderingen för 2016 är förutom ett kontrollmoment identisk med kon-

trollplanen för året innan. 

 

3.2.3 Rutiner 

Barn och utbildningsnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar 

för den interna kontrollen ska bedrivas. 
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3.2.4 Uppföljning 

Samtliga nämndsprotokoll 2016 har granskats. Inget ärende har benämnts som 

uppföljning av intern kontroll 2016. Uppföljning av flertalet av rutinerna har ge-

nomförts i form av rapportering och redovisning till nämnden då dessa ingår i det 

systematiska kvalitetsarbetet och/ eller är reglerat av skollagen. Resultatet av intern 

kontrollplan 2015 följdes upp och beslutades av nämnden i mars 2016. Huvuddelen 

av uppföljningen beskriver arbetsmoment/ uppgifter som genomförts såsom ge-

nomförd tillsyn, skapat rutiner, tillsatt åtgärdsprogram och rapporter som rapporte-

rats. Gällande delegationsbeslut gjordes det en kontroll i form av stickprov på pro-

tokoll som visade på avvikelser.  

 

3.2.5 Utvärdering/ utveckling 

Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kontrollar-

betet fungerat under 2016. I november 2016 beslutade nämnden om intern kon-

trollplan 2017, vid beslutet angavs förändringar i det interna kontrollarbetet i form 

av utökning och harmonisering med det i övrigt systematiskt pågående kvalitetsar-

betet inom nämnden. Kontrollplanen för 2017 beskriver mer uttryckligt hur meto-

den ska genomföras och hur ofta kontrollerna ska genomföras.  

 

3.2.6 Bedömning 

Barn- och utbildningsnämndens interna kontroll 2016 bedöms som inte tillräcklig. 

Bedömningen grundar sig på att nämnden avseende flera punkter inte följer det av 

fullmäktige beslutade reglementet för intern kontroll: 

 

• Urvalet av kontrollmoment har inte föregåtts av risk och väsentlighets ana-

lys vilket medför att det årligen görs samma kontroller oaktat risken för fel 

och tidigare granskningsresultat. 

• Barn och utbildningsnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och an-

visningar för den interna kontrollen ska bedrivas 

• Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kon-

trollarbetet fungerat under 2016. 

• Ingen uppföljning av intern kontrollplan 2016, varken löpande eller som 

helhet har redovisats för nämnden – gjordes i mars 2016 avseende 2015 

 
Uppföljning av flertalet av rutinerna har genomförts i form av rapportering och re-

dovisning till nämnden då dessa ingår i det systematiska kvalitetsarbetet och/ eller 

är reglerat av skollagen. Det framgår inte tydligt vad det är som ska kontrolleras i 

planen, dvs om det är att rutinen finns eller innehållet i rutinen. Det framgår inte 

tydligt vilken kontroll som ska genomföras och till vilken omfattning. Intern kon-

trollplan 2017 har granskats översiktligt (ingår ej i granskningen) och visar på ut-

veckling ur flera aspekter.  
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3.3  Kultur och fritidsnämnden 
I kultur- och fritidsnämndens uppgifter ingår att leda och samordna kultur- och fri-

tidsverksamheten i kommunen varvid det särskilt åligger kultur- och fritidsnämn-

den att bland annat ansvara för kommunens anläggningar för kultur- och fritids-

verksamhet samt svara för uthyrning av dessa. Nämnden ansvarar även för att 

handlägga ansökningar om bidrag från föreningar och organisationer inom nämn-

dens verksamhetsområde och framlägga därav föranledda förslag samt inom ramen 

för beviljade anslag fördela bidrag för ifrågavarande ändamål. 

  

3.3.1 Intern kontrollplan 2016 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om intern kontrollplan 2016 i november 

2015. Planen innehåller sju rutiner som ska kontrolleras, det vill säga ekonomisk 

uppföljning, lönerapportering, fakturahantering, upphandling och inköp, kontant-

hantering, delegationsordning och föreningsbidrag. Sex av de sju rutinerna är 

samma som finns i den mall som kommunfullmäktige beslutade om 2001 och avser 

kommunstyrelsen. Kontrollplanen har i stort sett likadan ut i flera år. Utifrån inter-

vju med sektorchefen görs ingen dokumenterad kontroll av rutinerna. Upphandling 

och inköp ingår i planen men kontrolleras av kommunstyrelsen och inte av kultur- 

och fritidsnämnden. Det finns inga specifika kontroller för ansvarsområdena kul-

tur, fritid, bibliotek och musikskola. Kultur- och fritidsnämndens interna kontroll-

plan visas nedan. 
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3.3.2 Risk och väsentlighet 

Det finns ingen dokumenterad riskanalys som ligger till grund för valet av kon-

trollmomenten i planen. Den interna kontrollplanen och riskvärderingen för 2016 

är förutom ett kontrollmoment identisk med kontrollplanen för året innan. 

 

3.3.3 Rutiner 

Kultur- och fritidsnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar 

för hur den interna kontrollen ska bedrivas. 

 

3.3.4 Uppföljning 

Samtliga nämndsprotokoll 2016 har granskats. Inget ärende har benämnts som 

uppföljning av intern kontroll 2016. Utifrån intervju med sektorchefen så finns ing-

en skriftlig uppföljning per kontrollområde eller för den interna kontollen som hel-

het. Det finns dokumenterad uppföljning av ekonomin som dock inte innehåller 

någon kontrollaktivitet. Kontroll av föreningars och studieförbunds bidragshand-

lingar har kontrollerats enligt uppgift men ingen dokumentation har erhållits. Uti-

från vad som är dokumenterat så genomförs inga kontrollaktiviteter av kultur-och 

fritidsnämnden.  

 

3.3.5 Utvärdering/ utveckling 

Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kontrollar-

betet fungerat under 2016. Nämnden har november 2016 beslutat om intern kon-

trollplan för 2017. I planen för 2017 ingår samma rutiner och riskbedömningar som 

2016 och tidigare. Det interna kontrollarbetet har utifrån kontrollplanen 2017 inte 

förändrats jämfört med 2016.  

 

3.3.6 Bedömning 

Kultur- och fritidsnämnden bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll för år 

2016. Bedömningen grundar sig på att det utifrån dokumentationen och planens 

struktur inte genomförs någon kontroll. Det finns ingen dokumenterad riskanalys 

som grund för kontrollplanen och det har inte redovisats någon uppföljning till 

nämnden. Kultur- och fritidsnämnden har inte beslutat om några rutiner och an-

visningar för den interna kontrollen och intern kontrollplan 2017 visar inte på nå-

gon utveckling. Det finns inga specifika kontroller för ansvarsområdena kultur, fri-

tid, bibliotek och musikskola, då planen baseras på kommunstyrelsens gransk-

ningsområden för 16 år sedan. Kunskapen om vad intern kontroll innebär bedöms 

vara låg.  
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3.4  Tekniska nämnden 

Nämnden ansvarar för drift och planering samt utbyggnad av kommunal infra-

struktur såsom till exempel gator, gång- och cykelvägar. Parker, grönområden och 

lekplatser ingår även i nämndens ansvarsområde. Nämnden svarar även för sam-

ordningen mellan renhållningsbolaget MERAB och kommunen. 

 

3.4.1 Intern kontrollplan 2016 

Tekniska nämnden beslutade om intern kontrollplan 2016 i oktober 2015. Planen 

innehåller fem rutiner som ska kontrolleras. Rutinerna avser personalrapportering, 

ekonomisk uppföljning, delegation, anmälan och verksamhetsplanering. Kontroll-

planen har i stort sett likadan ut i flera år. Rutinerna som ska kontrolleras avser 

övergripande uppföljning. Det framgår inte av kontrollplanen vad i uppföljningen 

som ska kontrolleras. Det finns inga specifika kontroller för ansvarsområdena väg-

hållnings- och förvaltningsmyndighet kommunens gatu-, väg- och parkförvaltning 

och offentlig belysning. Tekniska nämndens interna kontrollplan 2016 visas nedan. 

 

 
 

3.4.2 Risk och väsentlighet 

Det finns ingen dokumenterad riskanalys som ligger till grund för valet av kon-

trollmomenten i planen. Den interna kontrollplanen och riskvärderingen för 2016 

är i huvudsak identisk med kontrollplanen för året innan. Riskbedömningen för 

varje kontroll definieras i planen. För flera kontrollområden anges risken vara liten 

eller måttlig. Motivering varför låga och måttliga risker ska kontrollers saknas.  

 

3.4.3 Rutiner 

Tekniska nämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar för hur 

den interna kontrollen ska bedrivas. 
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3.4.4 Uppföljning 

Samtliga nämndsprotokoll 2016 har granskats. Ett ärende har benämnts som upp-

följning av intern kontroll 2016 och avser resultatet av intern kontrollplan 2016 

som beslutades av nämnden i december 2016. I uppföljningen anges att: 

 

”Samtliga punkter har vid bestämda nämndsmöten avrapporterats enligt intern kontrollplan. 

Gällande punkt 3 om delegationsordningens efterlevnad har särskild kontroll genomförts 2016-

11-22 (se bilaga). 57 grävningstillstånd har behandlats och 44 parkeringstillstånd har beviljats 

till dags dato. Tre stycken upphandlingar genomförda under året har kontrollerats gentemot dele-

gationsordningen.”  

 

Uppföljning för flertalet av kontrollområdena har genomförts i form av rapporte-

ring och redovisning till nämnden då dessa ingår i nämndens ordinarie rutiner. Ing-

en löpande uppföljning benämnt som intern kontroll har redovisats under året i 

tekniska nämnden. 

 

3.4.5 Utvärdering/ utveckling 

Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kontrollar-

betet fungerat under 2016. I december 2016 beslutade nämnden om intern kon-

trollplan 2017. Kontrollplanen för 2017 omfattar fler kontrollmoment och beskri-

ver tydligare metoden för vissa kontrollmoment. Två nya kontroller har tillkommit 

i intern kontrollplan 2017. För båda kontrollområdena är den bedömda risken låg. 

 

3.4.6 Bedömning 

Tekniska nämnden bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll för år 2016. Be-

dömningen grundar sig på att det utifrån dokumentationen och uppföljningen end-

ast en av de fem rutinerna som angivits i planen har kontrollerats. Kontrollplanen 

bygger inte på ett urval utifrån en dokumenterad riskanalys vilket medför att kon-

trollområden består i flera år trots låg risk och oaktat tidigare resultat.  Tekniska 

nämnden har inte beslutat om rutiner och anvisningar för hur den interna kontollen 

ska bedrivas och inte utvärderat hur den interna kontrollen fungerat under året. I 

uppföljningen av intern kontrollplan 2016 har en kontroll (delegationsordning) re-

dovisats till nämnden. Uppföljning av ekonomi, statistik och planer har genomförts 

men har inte genererat någon kontroll. Specifika kontroller som avser nämndens 

verksamhetsområden saknas. Kontrollplan 2017 visar på viss utveckling i metodi-

ken men har tillkommande kontrollområden med låg risk, utan motivering.  
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3.5 Miljö- och byggnadsnämnden  

Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområden omfattar bland annat prövning och 

tillsyn inom naturvården, prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom 

miljö- och hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska 

produkter och biotekniska organismer), tillsyn som ankommer på kommunen vad 

gäller vattenverksamhet och skötsel av jordbruksmark, prövning av ansökningar om 

tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad som annars gäller i fråga om 

transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den tillsyn som ankom-

mer på kommunen vad gäller avfallshantering, medverka i planering där miljö- och 

hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs, utar-

beta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen 

och tillsyn som ankommer på kommunen avseende gaturenhållning och skyltning. 

 

3.5.1 Intern kontrollplan 2016 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om intern kontrollplan 2016 i oktober 

2015. Planen innehåller fem rutiner som ska kontrolleras, det vill säga ekonomisk 

uppföljning, verksamhetens måluppfyllelse, delegering, upphandling och inköp och 

arbetsmiljö. Tre av de fem rutinerna är samma som finns i den mall som kommun-

fullmäktige beslutade om 2001 och som avser kommunstyrelsens verksamhetsom-

råde. Kontrollplanen har huvudsakligen varit likadan i flera år. Utifrån intervju med 

sektorchefen görs ingen dokumenterad kontroll av rutinerna. Upphandling och in-

köp ingår i planen men kontrolleras av kommunstyrelsen och inte av miljö- och 

byggnadsnämnden. Det finns inga specifika kontroller av rutiner kopplade till 

nämndens ansvarsområden. Nämndens interna kontrollplan 2016 visas nedan. 
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3.5.2 Risk och väsentlighet 

Det finns ingen dokumenterad riskanalys som ligger till grund för valet av kon-

trollmomenten i planen. Den interna kontrollplanen och riskvärderingen för 2016 

är huvudsakligen identisk med kontrollplanen för året innan.  

 

3.5.3 Rutiner 

Miljö- och byggnadsnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar 

för hur den interna kontrollen ska bedrivas. 

 

3.5.4 Uppföljning/ kontroll 

Samtliga nämndsprotokoll 2016 har granskats. Inget ärende har benämnts som 

uppföljning av intern kontroll 2016. Utifrån intervju med sektorchefen så finns ing-

en skriftlig uppföljning per kontrollområde eller för den interna kontollen som hel-

het. Det finns dokumenterad uppföljning av ekonomi och verksamhetsmål som 

dock inte innehåller någon kontrollaktivitet. Delegeringsbeslut och systematiskt ar-

betsmiljöarbete följs upp och beslutas av nämnden 

 

3.5.5 Utvärdering/ utveckling 

Nämnden har inte genomfört någon uppföljning av hur det interna kontrollarbetet 

fungerat under 2016. Nämnden har ännu inte beslutat om intern kontrollplan för 

2017. I granskningen har noterats att livsmedelskontrollen innehåller god metodik, 

riskanalys, kontroll och uppföljning.  

 

3.5.6 Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll för år 

2016. Bedömningen grundar sig på att det utifrån dokumentationen och planens 

struktur inte har genomförs någon kontroll. Det finns ingen dokumenterad riskana-

lys som grund för kontrollplanen och det har inte redovisats någon uppföljning till 

nämnden. Uppföljning av bland annat ekonomi och mål har genomförts men det 

har inte utförts någon dokumenterad kontrollaktivitet. Nämnden har inte beslutat 

om några rutiner och anvisningar för den interna kontrollen och inte utvärderat ar-

betet. Det finns inga specifika kontroller avseende nämndens ansvarsområden då 

planen delvis baseras på kommunstyrelsens granskningsområden för 16 år sedan. 

Kunskapen om vad intern kontroll innebär bedöms vara låg. I granskningen har 

noterats att livsmedelskontrollen innehåller god metodik, riskanalys, kontroll och 

uppföljning. Nämnden kan med fördel inspireras av livsmedelskontrollens struktur 

i det fortsatta arbetet med intern kontroll.  
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3.6 Socialnämnden 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag 

sägs om socialnämnd. I uppgifterna ingår att svara för bedömningar, utredningar 

och insatser inom områdena individ- och familjeomsorg, omsorg om människor 

med funktionsnedsättningar samt äldreomsorg. Nämnden utövar också, förutom 

för läkarinsatser, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. För vård av 

unga och personer med missbruk/beroende kan nämnden ingripa med tvångsvård 

enligt respektive lagstiftning 

 

3.6.1 Intern kontrollplan 2016 

Socialnämnden beslutade om intern kontrollplan 2016 i december 2015. Planen av-

ser fyra rutiner som skulle granskas under hösten 2016. Den interna kontrollplanen 

anger inte omfattningen av kontrollen i exempelvis antal stickprov. Inom social 

sektor finns en stabsgrupp som planerar och utför den interna kontrollen. Gruppen 

består av IT-strateg/ samordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt ansva-

rig socionom och kvalitetscontroller. Gruppen har tagit fram en blankettmall där 

varje kontroll dokumenteras. Utöver den interna kontrollplanen har nämnden även 

avvikelsehantering, exempelvis Lex Sarah. Nämnden har även ett omfattande kvali-

tetsledningssystem och är ISO- certifierade, vilket medför årlig revision av det ex-

terna bolaget Intertek för att behålla certifieringen. ISO-revisionen omfattar be-

dömning av ledningen, intern revision, åtgärder, förbättringar, verksamhetsstyrning 

och resurser. Nämndens interna kontrollplan 2016 visas nedan. 
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3.6.2 Risk och väsentlighet 

Social sektors stabsgrupp utför en årlig riskanalys utifrån bland annat omvärdsana-

lys, klagomål och avvikelser. Risker värderas utifrån hur allvarliga de är och risken 

att de inträffar. Inför 2016 års interna kontrollplan tog stabsgruppen fram åtta ris-

ker som värderades enligt riskmatrisen. I oktober 2015 valde nämnden ut fyra av de 

åtta riskerna att ingå i intern kontrollplan 2016. Utifrån intervju anges att risker har 

beaktats utifrån hela socialnämndens verksamhet. Riskmatrisen visas nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 Rutiner 

Socialnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar för hur den in-

terna kontrollen ska bedrivas. 

 

3.6.4 Uppföljning/ kontroll 

Socialnämnden följde upp resultatet av den interna kontrollplanen i december 2016. 

I uppföljningen beskrevs hur kontroll av respektive rutin genomförts, vilka avvikel-

ser som identifierats, resultatet av kontrollen samt förslag på åtgärder för att stärka 

den interna kontrollen framöver. Två kontroller (avtal externa placeringar och 

dokumentation) visade på avvikelser och kommer att kvarstå i intern kontrollplan 

2017. Socialnämnden följde upp den interna kontrollen i december men inte lö-

pande under året. Uppföljningen rapporteras inte till kommunstyrelsen. 

 

3.6.5 Utvärdering/ utveckling 

Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kontrollar-

betet fungerat under 2016 men utvärdering genomförs delvis i samband med ISO -

revisionen. I december 2016 beslutade nämnden om vilka kontroller som ska ge-

nomföras 2017. Valet gjordes utifrån en risk och väsentlighetsanalys. Flera nya ris-

ker har identifierats och bedömts jämfört med 2016. Nämnden har per 2016 inte 

beslutat om intern kontrollplan för 2017.  

 

 

 

 Risk 

Mindre 

Sannolik 

Möjlig Sannolik 

A
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v
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Kata-

strofal 
3 3 4 

Bety-

dande 
2 2 3 

Måttlig 1 1 2 

Mindre 0 0 1 
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 3.6.6 Bedömning 

Socialnämnden bedöms ha en tillräcklig intern kontroll för år 2016. Bedömningen 

grundar sig på att det finns en tydlig metod för samtliga kontroller i planen och 

samtliga kontroller är genomförda. Kontrollerna baseras på ett urval utifrån risk 

och väsentlighet och riskmatris har utarbetats. Det bedöms som positivt att de för-

troendevalda involveras i urvalet av kontroller till planen. Uppföljningen av den in-

terna kontrollen har genomförts innevarande år (december 2016) och anger tydligt 

hur kontrollerna genomförts, resultatet, avvikelser och vilka åtgärder som ska ge-

nomföras för att stärka upp rutinerna framöver.  All Uppföljning och kontroll är 

dokumenterad och kontrollplanen har innehållit olika kontrollområden från år till 

år. Nämndens interna kontroll stärks av ISO – certifieringen och den externa revis-

ion som tillkommer för att få behålla certifikatet. Nämndens interna kontrollarbete 

förstärks även av ett omfattande kvalitetsledningssystem. Nämnden bör besluta om 

dokumenterade rutiner för hur den interna kontrollen ska bedrivas. Nämnden bör 

även följa upp den interna kontrollen löpande under året och tydligare specificera 

omfattningen av kontrollen, t.ex. antal stickprov. Utifrån det breda verksamhets-

området bör det finnas möjlighet att identifiera ett större antal risker framöver. 
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4. Slutsats 

Kommunstyrelsens har utifrån sin uppsiktsplikt, styr och ledningsfunktion ett 

övergripande ansvar för strukturen och organisationen av interna kontrollen i 

Höörs kommun. Kommunstyrelsen ska tillse att det finns en god intern kontroll i 

kommunen och begära in nämndernas resultat för att utvärdera kommunens sam-

lade system samt tillse åtgärder om utvärderingen visar på att förbättringar behövs. 

Den interna kontrollen i Höörs kommun 2016 bedöms som inte tillräcklig. Kom-

munstyrelsen bedöms inte ha tillsett tillräckliga åtgärder för att skapa en god intern 

kontroll i kommunen för år 2016. Bedömningen grundar sig på att: 
 

• 5 av 6 nämnder bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll 2016 
 

• KF:s reglemente för intern kontroll följs inte fullt ut av någon nämnd 
 

• Kommunstyrelsen har per 2016 inte tillsett en god intern kontroll genom 

uppföljning och utvärdering. Nämndernas resultat och struktur för intern 

kontroll har inte samlats in och inte analyserats 
 

• Nämndernas interna kontroll har i huvudsak inte utvecklats på flera år. 

Kommunstyrelsen har inte tillsatt åtgärder som förbättrat den interna kon-

trollen i kommunen. 
 

• Kommunstyrelsen har ingen dokumenterad utvärdering av den interna kon-

trollen i de kommunala företagen 
 

• Struktur, organisation, rutiner och arbetsbeskrivningar saknas 
 

• Kontroll/ dokumentation är överlag bristfällig eller saknas 
 

• Riskhantering är överlag bristfällig eller saknas 
 

• Kunskapen avseende den interna kontrollen bedöms vara bristfällig 
 

Det bedöms vara av stor vikt att kommunstyrelsen så fort som möjligt tillsätter åt-

gärder för att stärka den interna kontrollen. Granskningen har påvisat att det sedan 

ett antal år tillbaka har påbörjats flera förbättringsåtgärder såsom planer, kommun-

gemensamma workshops, utveckling av riskanalysen och riskidentifiering samt på-

börjat arbete med rutinbeskrivning till reglementet för intern kontroll. Kommun-

styrelsen bör tillse resurser för att öka takten i det fortsatta förbättringsarbetet och 

skapa förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll inom snar framtid.  

 

Det bedöms som positivt att socialnämnden har en tillräcklig intern kontroll och 

bör föranleda ett erfarenhetsutbyte inom kommunen. Det bedöms även som posi-

tivt att den delen som avser verksamheten i kommunstyrelsens interna kontrollplan 

har utvecklats och föregås av riskdiskussioner och kontroll. Det bedöms även som 

positivt att barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2017 har utvecklats 

jämfört med 2016. Bedömningen är att intervjuade tjänstemän i kommunen är mot-

tagliga för utveckling och vill förbättra arbetet med den interna kontrollen framö-

ver. 
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5. Övergripande rekommendationer  

Kommunstyrelsen bör öka tempot i det förbättringsarbetet som påbörjats och så 

fort som möjligt tillse åtgärder som möjliggör förbättringar av den interna kontrol-

len. Såväl för nämnderna som för kommunstyrelsen och för kommunen som hel-

het. Kommunstyrelsen bör: 

 

• Definiera vad intern kontroll är i Höörs kommun och besluta om en ge-

mensam modell som gäller för samtliga nämnder och bolag 

 

• Bryta ner KF:s reglemente till övergripande rutiner och anvisningar som 

anger vad nämnderna ska göra i praktiken. Rutinerna och anvisningarna 

bör innehålla: 

 

 Syftet och målen med den interna kontrollen 

 Ansvar och roller 

 Organisation/ processbeskrivning 

 Metodstöd för riskidentifiering och riskanalys som omfattar all 

verksamhet 

 Metodstöd för framtagande av kontrollaktiviteter såsom vilka 

kontroller, syftet med kontrollen, vem som ansvarar och när 

kontrollen ska redovisas för nämnden 

 Metodstöd för sammanställning av intern kontrollplan  

 Metodstöd för kontroll  

 Metodstöd för uppföljning 

 Metodstöd för förbättringsarbete och åtgärder 

 

• Förenkla för nämnderna genom att skapa enhetliga mallar och strukturer 

för exempelvis riskanalys, kontroll och uppföljning 

 

• Genomföra utbildning för att öka förståelsen när rutiner och anvisningar 

finns på plats 

 

• Skapa interna och eventuellt externa nätverk och strukturer för årlig ut-

veckling, lärande och utvärdering.  

 

• Ta fram en tidplan för när nämnderna ska redovisa resultatet av de årliga 

kontrollerna till KS och vad redovisningen ska innehålla 

 

• Analysera och dokumentera nämndernas arbete och resultat avseende in-

tern kontroll 
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6. Rekommendationer – nämndernas interna kontroll 

Nämnderna i Höörs kommun bör öka engagemanget och förståelsen för den inter-

na kontrollens betydelse av att kontrollera, säkerställa och öka kvalitén i kommu-

nens verksamhet. Nämnderna bör: 

 

 Bryta ner kommunstyrelsens (kommande) rutiner och anvisningar i 

nämndsspecifika rutiner och anvisningar 
 

 Planera och budgetera för tid och resurser för det årliga intern kontrollar-

betet 
 

 Utgå från respektive nämnds ansvarsområden/ verksamhet i riskidentifie-

ringen 
 

 Involvera samtliga avdelningar i riskidentifieringen  
 

 Skapa en grupp inom sektorn som värderar riskerna utifrån sannolikhet 

och väsentlighet 
 

 Involvera de förtroendevalda i riskanalysarbetet och val av kontroller 
 

 Kontrollera de höga riskerna och skapa en struktur för att följa övriga ris-

ker 
 

 Kontrollera rutiner som inte kontrolleras i andra processer 
 

 Kontrollera inte samma rutin årligen om låg risk och inga tidigare avvikel-

ser 
 

 Precisera syftet och omfattningen med kontrollerna 
 

 Ha en tydlig metod och undvika jävsproblematik vid tillsättande av ansva-

rig för kontrollerna 
 

 Ange i kontrollplanen när kontrollmomentet ska redovisas för nämnden 
 

 Följ upp den interna kontrollen löpande under året 
 

 Dokumentera all kontroll. Ange risker, syfte, metod, resultat och åtgärder 
 

 Ta del av socialnämndens arbetsmetoder 
 

 Ta del av liknande nämnders interna kontroll i andra kommuner 
 

 Utvärdera årligen och följ upp den interna kontroll per kontroll och som 

helhet 
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Bilaga 1. Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2016 
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1. Inledning 

Kommunrevisionen i Höörs kommun har beslutat att göra en granskning av bostads- och 

lokalförsörjning kopplat till Vision 2025. För det ändamålet har ett förfrågningsunderlag 

sammanställts som innehåller en bakgrundsbeskrivning, syfte med granskningen samt ett 

antal revisionsfrågor. Granskningen är utformad efter förfrågningsunderlaget samt i 

samråd med kommunrevisionen.  

1.1. Bakgrund 
Vision 2025 antogs av kommunfullmäktige 2011. Visionen beskriver hur Höörs kommun 

vill vara och uppfattas 2025. Utifrån visionen har kommunfullmäktige för mandatperiod 

2014-2018 antagit fyra mål. Målen avser God livsmiljö och boende för alla, Tillgängliga 

och professionella, Innovativa och ansvarfulla och Långsiktig hållbar ekonomi. 

Kommunen har ett antal strategier för att nå visionen. 2025 beräknas invånarantalet i 

Höör ha ökat med 1500 personer. För att nå visionen, målen och strategin förutsätts ett 

väl fungerande bostads- och lokalbyggande. 

1.2. Syfte  
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har en tillräcklig styrning och 

kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig bostads- och lokalförsörjning som bidrar till 

uppfyllelsen av vision 2025 och kopplade mål. 

1.3. Revisionskriterier 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:  

 Kommunallag (1991:900)  

 Plan- och bygglag  

 Höörs kommuns vision 2025  

 Höörs kommuns mål 2014 - 2018  

 Kommuncentrala policys, planer och riktlinjer  

 Budget 2016  

 Höörs kommuns ägardirektiv till bostadsbolaget  

 

1.4. Revisionsfrågor 
Styrning och kontroll prövas utifrån följande revisionsfrågor: 

 Vilka mål och planer finns för bostads- och lokalbyggandet på kort och lång sikt? 

Hur följs målen upp?  
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 Är ansvarsfördelningen mellan nämnder, bolag och styrelse tydlig? Hur fungerar 

samverkan där emellan?  

 Görs riskbedömningar, t.ex. med hänsyn till risk för överklaganden?  

 Finns en effektiv planeringsprocess?  

 Finns tillräckliga rutiner och riktlinjer för markanvisningar för bostäder? Hur 

fördelas byggrätter mellan byggherrarna?  

 Hur fungerar samverkan med byggherrar, byggare och branschorganisationer?  

 Är nämndernas och styrelsernas verksamheter ändamålsenliga, d.v.s. uppnås mål 

m.m.?  

 Är ägardirektiven till bostadsbolaget förenliga med kommunens mål och tillväxt? 

Har kommunstyrelsen en tillräcklig uppsikt över att bostadsbolaget följer 

ägardirektiven? 

 

1.5. Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har 

genomförts med kommundirektör, kommunstyrelsens ordförande, ordförande och vice 

ordförande för tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden och 

barn – och utbildningsnämnden, kommunarkitekt, planarkitekt, miljö- och 

byggmyndighetschef, fastighetsstrateg, utvecklingschef, verksamhetsutvecklare samt 

Höörs fastigheters VD och ordförande i styrelsen.  Dokument som har granskats är bland 

annat Vision 2025, Bostadsförsörjningsprogrammet, kommunfullmäktigemål, 

delårsrapport, de olika nämndernas reglementen och Höörs fastighets AB:s ägardirektiv. 

Rapporten har varit föremål för sakavstämning. 
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2. Den politiska organisationen i 
Höörs kommun 

2.1. Organisation 
Den politiska styrningen och organisationen i Höörs kommun skiljer sig en del från andra 

kommuner. Kommundirektören är chef för hela kommunförvaltningen som i sin tur är 

indelad i kommunledningskansli, social sektor, barn- och utbildningssektor, 

samhällsbyggnadssektor, miljö- och byggmyndighet, kultur- och fritidssektor samt 

räddningstjänst. I kommunens ledningsgrupp ingår kommundirektören, socialchefen, 

barn- och utbildningschefen, samhällsbyggnadschefen, personalchefen, miljö- och 

byggmyndighetschefen, ekonomichefen samt kultur- och fritidschefen. Kommunkansliet, 

som kommundirektören är direkt chef över, består av gemensamma funktioner så som 

ekonomikontor, personalkontor och planering- och utvecklingsenheten. Under 

kommunledningskansliet på plan- och utvecklingsenheten finns även specifika 

verksamhetsuppdrag inom områdena strategisk samhällsplanering, miljöstrategiskt 

arbete samt naturvårdsarbete. För social sektor finns en socialchef. I sektorn ingår 

individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och handikappomsorg. Barn- och 

utbildningssektorn består av utbildning och förskola och sektorn har en barn- och 

utbildningschef.  

Samhällsbyggnadssektorn, som arbetar åt kommunstyrelsen, tekniska nämnden samt 

VA/GIS-nämnden, har en samhällsbyggnadschef, där kommunal teknik, planenhet och 

fastighetsförvaltning ingår. I samhällsbyggnadssektorn finns även en gatu- och parkchef 

som ansvarar för gata, park och belysning. Denna chef arbetar på uppdrag från tekniska 

nämnden. Miljö- och byggmyndigheten, som har en egen nämnd, handlägger 

myndighetsärenden, men är även expertorgan i frågor som rör bland annat miljö- och 

byggnadsfrågor. Chefen för denna sektor är miljö-och byggmyndighetschef.  

Den politiska strukturen i kommunen styrs av sex partier i två grupperingar. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bildar tillsammans Partnerskapet. 

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildar tillsammans Treklövern. 

Grupperingarna har enats om att tillsammans styra kommunen, vilket innebär att 

ordförandeposterna i nämnderna är jämnt fördelade mellan grupperingarna. 

 



Bostads- och lokalbyggande 
 

Februari 2017     6 av 23 
Höörs kommun 
PwC 

 

3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Vilka mål och planer finns för bostads- och 
lokalbyggandet på kort och lång sikt? Hur följs 
målen upp?  

3.1.1. Iakttagelser 

Vision 2025, som antogs av kommunfullmäktige 2011, innebär att ”Höörs kommun är en 

mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar 

utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och 

företagande.” Vision 2025 är ett dokument som utöver själva visionen innehåller en 

beskrivning av hur visionen ska tolkas samt sex strategier för hur visionen ska uppnås. 

Dessa strategier är: 

 Kommunikationer som förenklar livet 

 Attraktiv boendeort mitt i regionen 

 Hållbar utveckling 

 Höör - en del av kunskapsregionen 

 Kreativt möteslandskap 

 Stärka positionen i regionen 

För mandatperioden 2014 till 2018 har kommunfullmäktige, utifrån Vision 2025, tagit 

fram fyra mål som nämnderna ska fokusera på. Målen är: God livsmiljö och boende för 

alla, Tillgängliga och professionella, Innovativa och ansvarsfulla samt Långsiktig hållbar 

ekonomi. Av dessa mål har ”God livsmiljö och boende för alla” störst bäring på 

granskningens uppdrag gällande bostads- och lokalförsörjning. I kommunfullmäktiges 

måldokument beskrivs detta mål så här: 

”Utifrån att medborgarnas förändrade livssituation ställer högre krav på boendemiljön 

vill vi: 

 Förstärka integrationen i vårt samhälle. Det ska vara välkomnande, tryggt och 

enkelt att bo, leva och arbeta i Höörs kommun. Här ska finnas äldreomsorg med 

hög kvalitet och en skola som ger en värdegrund, studieresultat, trygghet och 

arbetsro. 

 Stimulera Höörsborna att skapa sig goda livsförutsättningar. Det innebär bland 

annat att ge möjlighet för medborgarna att ta eget ansvar, vara delaktiga i 

samhällsutvecklingen och att agera för ren luft, vatten och miljö. 

 Ha ett attraktivt boende i hela kommunen; fler boendealternativ med 

anpassningsbart boende, ett förtätat boende samt tillgängliga och enkla 

färdsätt.” 

Enligt måldokumentet ska dessa mål följas upp genom att: 
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 Medborgarnas upplevelse av Höörs kommun som en plats att bo och leva på ska 

öka under mandatperioden. Målet följs upp genom medborgarundersökningens 

mått, nöjd-region-index. Måttet inkluderar medborgarnas syn på trygghet, 

bostäder, utbildnings- och fritidsmöjligheter samt transporter. 

 Medborgarnas möjligheter till delaktighet ska öka under mandatperioden. 

 Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet ska öka. 

 Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende ska öka. 

I delårsrapport per 2016-08-31 görs en uppföljning av dessa mål, vilket vi redovisar i 

avsnitt 3.7. 

Utöver kommunfullmäktiges mål har det tagits fram ett bostadsförsörjningsprogram som 

utgår från Vision 2025 samt målet ”God livsmiljö och boende för alla”. Utifrån det har 

Höörs kommun beslutat sig för tre fokusområden för bostadsförsörjningen som bildar 

utgångspunkt för mer detaljerade strategier, insatser och uppföljningar: 

 Attraktiva bostadsmiljöer med utgångspunkt i lokala förutsättningar och god 

kollektivtrafik 

 Varierat bostadsutbud för äldre 

 Minskad hemlöshet och utestängning 

Bostadsförsörjningsprogrammet antogs i juni 2015 och är därför ett relativt nytt 

dokument. Det är till för att skapa förutsättningarna för att klara målen om expansion. 

Programmet ska vidare spegla kommunens målsättning både på kort och lång sikt. Under 

rubriken ”Höörs bostadsförsörjningsarbete” beskrivs bland annat att ett arbete pågår med 

en ny översiktsplan. Den nya översiktsplanen utgår från att kommunen ska vara rädd om 

den åkermark och det skogsbruk som finns och inte bygga på sådana områden, för att 

istället förtäta och omvandla områden som redan finns, exempelvis industritomter. Den 

översiktsplan som gäller i dagsläget antogs 2002. Den nya översiktsplanen ska antas 

någon gång under 2017. 

Gällande översiktsplan och det pågående arbetet med den nya, utgår från att det ska ske 

en önskad tillväxt om ca 50 bostäder per år. Det faktiska byggande under 2000-talet har 

varit något lägre, omkring 40 bostäder per år. Under samma tid har befolkningen ökat 

med 128 personer per år, motsvarande en tillväxt på 0,85 % per år. De närmsta åren 

förväntas flyktingmottagande bidra med cirka 30 personer per år. Enligt 

bostadsförsörjningsprogrammet är cirka 1 % befolkningstillväxt önskvärd över tid för att 

inte andelen yrkesarbetande ska sjunka i förhållande till andelen yngre och äldre. En 

utgångspunkt i bostadsförsörjningsarbetet är kommunens ambition att växa genom att 

erbjuda attraktiva boendemiljöer och inte genom kraftig expansion eller ökning av 

befolkningstillväxt. 

I bostadsförsörjningsprogrammets avsnitt ”Planberedskap och markinnehav” nämns att 

planberedskapen är god för de närmaste åren och att av de utbyggnadsområden för 

bostäder som pekas ut i översiktsplanen för åren 2003-2023 återstår merparten. I 
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tabellen nedan visas projekt för bostäder i flerbostadshus och småhus med förväntad 

byggstart 2015-2017. 

Bostäder med förväntad 
byggstart 

2015 2016 2017 Kvar1 Totalt 

Flerbostadshus 7 36 28 100 171 

Småhus 35 26 15 251 246 

Totalt 42 62 43 351 498 

Färdigställda bostäder      

Flerbostadshus 14 10    

Småhus 5 10    

Totalt 19 20   39 

      
Av tabellen framgår att färdigställandet av bostäder har varit lägre än förväntat. Det gäller 

främst byggandet av småhus där avståndet mellan förväntad byggstart och färdigställda 

bostäder är stort. Vi kan också konstatera att den önskade tillväxten om 50 bostäder per 

år inte nås. Att observera här är att den önskade tillväxten om ca 50 bostäder per år enligt 

uppgift inte är något fastställt mål av kommunfullmäktige, utan används som ett 

planeringsredskap. Det görs därför ingen specifik utvärdering av den önskade tillväxten. 

För lokalförsörjningen finns det ännu inget liknande ett Bostadsförsörjningsprogram, 

utan det som finns är ett dokument som visar en tidsaxel som visar framtida behov av 

lokalförsörjning. Tidsaxeln har tagits fram av en projektgrupp som arbetar med strategisk 

lokalförsörjning och den är inte politiskt fastställd ännu. Tidsaxeln innefattar att göra en 

inventering av de lokalbehov som finns i varje sektor. Det finns exempelvis ett stort behov 

av nya förskolor och kommunen har hittills fått arbeta med tillfälliga moduler. 

Projektgruppen består av kommundirektör, kommunarkitekt, samhällsbyggnadschef och 

fastighetsstrateg. Det finns även en arbetsgrupp för fysisk planering där detaljplanerna 

diskuteras i ett tidigt skede. Enligt intervjuer finns det plan på att göra ett 

lokalförsörjningsprogram motsvarande Bostadsförsörjningsprogrammet. 

I intervjuerna framgår att för planering och uppföljning används även Boverkets årliga 

bostadsmarknadsenkät och att uppföljning av målen görs genom att se över siffrorna på 

hur många bostäder som byggts.  

2010 infördes ett nytt sätt att arbeta med mål i kommunen, men enligt några intervjuade 

har inte detta arbete kommit speciellt långt. Målarbetet anses inte fungera i 

nedbrytningen från Vision 2025 till operativa mål i verksamheterna. Målarbete 

överhuvudtaget är en ny företeelse i kommunen och arbetet med de fyra målen kopplade 

till Vision 2025 påbörjades under 2016 och har därför inte heller utvärderats mer än i 

delårsrapporten. Det framgår även av intervjuerna att det inte finns någon person som är 

utsedd att ha ett sammanhållande ansvar för arbetet med att förverkliga Vision 2025.   

                                                             
1 Hur många bostäder som finns kvar att bygga/skulle kunna byggas enligt översiktsplanen från 
2002 
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3.1.2. Bedömning 

Konkreta mål och planer för bostads- och lokalbyggande finns inte formulerade i Vision 

2025 eller i kommunfullmäktiges mål.  Konkreta planer för bostadsbyggande finns 

däremot i Bostadsförsörjningsprogrammet, som också är vägvisande i skapandet av den 

nya översiktsplanen. Planerna för bostadsbyggande följs upp dels i delårsrapport och 

årsredovisning och dels i ”Bostadsläget i Höörs kommun.”   

För lokalbyggande saknas ett lokalförsörjningsprogram. Den framtagna tidsaxeln för 

kommande lokalbehov ger inte tillräckligt med information och det skulle behövas en 

tydligare koppling till Vision 2025.  

3.2. Är ansvarsfördelningen mellan nämnder, bolag 
och styrelse tydlig? Hur fungerar samverkan där 
emellan? 

3.2.1. Iakttagelser 

Bostads- och lokalförsörjningsfrågor är organiserade under kommunstyrelsen, tekniska 

nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Under tekniska nämnden finns en 

samhällsbyggnadschef som är chef över bland annat planarkitekterna och mark- och 

fastighetsstrategerna. Trots att dessa funktioner är underställda samhällsbyggnadschefen 

så lyder själva arbetsområdena under kommunstyrelsens verksamhetsansvar. Miljö- och 

byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd som bland annat har till uppgift att behandla 

bygglov och som kan ta initiativ till att ändra eller ersätta detaljplaner. Nedan följer en 

bild av hur frågorna för fysisk planering är organiserade. 

 

År 2013 beslutade kommunstyrelsen i ett ärende som handlade om en översyn av 

samhällsbyggnadsfrågorna. Bakgrunden till beslutet var att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutade att se över samhällsbyggnadsfrågorna. Målet med översynen var 

att skapa en modern effektiv organisation, präglad av ett starkt medborgarfokus. I 

översynen framfördes förslag på att samhällsbyggnadsfrågorna bör ledas av en 

övergripande politisk samordnings- och styrgrupp, och att denna grupp skulle utgöras av 

presidierna i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. 
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Vidare framfördes förslag på att en samhällsbyggnadssektor skulle inrättas för en 

förbättrad samordning och verkställande av plan och samhällsbyggnadsfrågor. I enlighet 

med dessa förslag beslutade kommunstyrelsen 2013 om den nya organisationen för 

hantering av samhällsbyggnadsfrågor. Organisationen beskrivs i bilden ovan. 

Beställarfunktionen 

I samband med översynen från 2013 av samhällsbyggnadsfrågorna gjordes då ingen 

översyn av kommunens beställarfunktion vad gäller lokaler och andra byggprojekt. Det 

gjordes 2010 i samband med att dåvarande kommundirektören tog fram principer för 

styrning och kontroll av kommunens investeringar i lokaler och andra byggprojekt. I syfte 

att förtydliga hantering och rutiner avseende investeringar i lokaler och andra byggprojekt 

föreslog kommundirektören att den politiska ledningen i form av kommunstyrelsens 

arbetsutskott skulle utgöra en byggnads- och samordningskommitté. Utskottet skulle 

därmed bli formellt ansvarigt för att följa upp och fatta beslut under ett pågående projekt, 

t.ex. i frågor om kostnadsavvikelser, kvalitetsfrågor och oväntade hinder.  

För projektstyrning formerar kommundirektören en ansvarig projektledningsgrupp som 

består av kommundirektör, ekonomichef, ansvarig sektorschef samt eventuellt 

projektledare. Gruppen ska träffas regelbundet under genomförandetiden för projektet 

och hanterar samordning, tekniska problem, genomförande, kostnadskontroll och 

kvalitetsfrågor med mera. Kommundirektören rapporterar fortlöpande till KSAU för 

information och eventuella beslut.  

I anslutning till att ägandet och ansvaret för kommunens förvaltningsfastigheter fördes 

över till HFAB år 2009 fick bolaget ansvar för genomförandet av nybyggnation, 

ombyggnader och renoveringar. Året efter föreslogs följande rutiner för beställningar:  

Beställningarna görs skriftligt av ansvarig sektorschef (oavsett investeringens storlek). 

Beställningen lämnas till Mark- och exploateringsavdelningen, som är kommunens 

beställare och enda kontaktväg gentemot HFAB. Bolaget tar därefter fram en 

kostnadsbedömning och hyreseffekt, vilken bereds av ekonomichefen och godkänns av 

ansvarig sektorschef. Godkännandet innebär en bekräftelse på att verksamheten har de 

resurser som krävs för investeringen. Detta kräver normalt också att respektive nämnd 

har berett frågan, vilket i så fall sektorschef/motsvarande har att tillse. Nämndens förslag 

angående investeringar hanteras i vanlig ordning av kommunfullmäktige, i samband med 

årlig behandling av drifts- och investeringsbudget. När beställningen så småningom är 

godkänd bekräftar mark- och exploateringsavdelningen detta till HFAB. Till de här 

principerna finns framtaget ett beställningsschema som visar vem som ansvarar för vad i 

beställningsprocessen. Se bilaga 1 och 2. 
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Ansvarsfördelningen i praktiken 

På det stora hela, uppfattas det av de intervjuade, att det finns en ansvarsfördelning men 

att den inte upplevs som speciellt tydlig, speciellt inte den mellan tjänstemän och 

politiker. Flera av de intervjuade nämner att det är för mycket politisk inblandning i 

processerna för att de ska kunna vara rationella. Politikerna diskuterar saker på 

detaljnivå, som borde kunna beslutas av kunniga tjänstemän. Genom att detta sker, tar 

planprocesserna för lång tid, menar intervjupersonerna.  

Det nämns även i intervjuerna att det saknas en tydlig ansvarsfördelning. Om exempelvis 

ett särskilt boende ska byggas finns det många personer inblandade, nämnden som har en 

idé om vad de vill ha, ekonomen som har synpunkter på ekonomin och planarkitekten 

som ska kontrollera vad som får byggas samt tjänstemän inom sektorn som frågan berör. 

Av intervjuerna framgår att problematiken ligger i att dessa personer inte har kunskap om 

hur ett faktiskt bygge fungerar och att alla anser att de är ledare på sitt sätt. Det framgår 

av också av intervjuerna att det skulle behövas en tydlig projektledare som samordnar 

allas tankar och leder projektet vidare. 

När det gäller den övergripande organisationen för samhällsbyggnadsfrågor framkommer 

det i några intervjuer att det inte upplevs som optimalt att kommunarkitekten och 

detaljplanavdelningen inte tillhör samma sektor, då de båda arbetar mot 

kommunstyrelsen. Det framgår även att kommunstyrelsen antagligen inte märker av 

problematiken i den organisatoriska uppdelningen. Samtidigt framkommer det i andra 

intervjuer att uppdelningen inte påverkar arbetet då kontakt tas vid behov och frågor kan 

således lösas utan att berörda personer tillhör samma enhet. 

Många av de intervjuade upplever också att beställarfunktionen inte fungerar enligt det 

schema som finns. I vissa beställningar blir den beställande nämnden mycket inblandad i 

planprocessen och det uppfattas som att beställningarna inte alltid är i färdigt skick. 

Bolaget nämner även att nämnderna inte alltid verkar veta att beställningarna måste gå 

via mark- och exploateringsavdelningen. Det har hänt att bolaget har fått en direkt 

beställning från en nämnd, men har inte hanterat beställningen då den först måste 

komma via mark- och exploateringsavdelningen. 

I intervjuerna framkommer att samverkan fungerar bättre än vad den har gjort tidigare. 

Det framhålls att det numera finns olika former av projektgrupper som arbetar 

tvärsektoriellt för att se över behoven av bostäder och lokaler. Det finns bland annat en 

boendegrupp med olika personer från olika avdelningar, där nästan alla sektorer är 

representerade, som diskuterar praktiska frågor. I det praktiska arbetet samverkar 

tjänstemän med nämnderna genom att det finns en stående tid en gång i veckan för 

avstämning vid behov. Det finns även en lokalförsörjningsgrupp och en ledningsgrupp för 

fysisk planering.   
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3.2.2. Bedömning 

Ansvarsfördelningen mellan nämnder, bolag och styrelse är tydlig i organisations-

beskrivningar och styrdokument, och det finns en tydlig tanke på hur samhällsbyggnads-

frågorna ska organiseras i kommunen samt hur beställning av bostäder och lokaler ska gå 

till. Ansvarsfördelningen uppfattas dock som otydligt av de intervjuade, vilket vi bedömer 

bero på att kommunens styrdokument gällande ”Principerna för styrning och kontroll av 

kommunens investeringar i lokaler och andra byggprojekt” inte tillämpas i de delar som 

avser projektstyrning och beställningar till HFAB. 

När det gäller samverkan i övrigt mellan nämnder, bolag och styrelse bedömer vi att den 

fungerar. I sammanhanget bör det nämnas att bostads- och lokalbyggande, i form av 

exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden, inte sker årligen i Höörs kommun och att 

det kan vara ytterligare en anledning till att ansvarsfördelningen upplevs som otydlig.  

3.3. Görs riskbedömningar, t.ex. med hänsyn till risk 
för överklaganden? 

3.3.1. Iakttagelser 

Det finns inga dokumenterade rutiner och riktlinjer för riskbedömningar med hänsyn till 

risk för överklagande. I intervjuerna anges att tjänstemännen, vid planering av ett nytt 

byggnationsprojekt, räknar med att planerna blir överklagade och därmed lägger in det i 

tidsplaneringen. Det tar tre år från det att kommunen påbörjar ett projekt till dess att det 

byggs, och ett överklagande kan fördröja processen i ungefär ett år, beroende på 

handläggningstid hos domstolen. Detaljplaner överklagas ibland och ju mer 

kontroversiella de är desto större är risken för överklagan. På senare tid har även fler 

bygglovsärenden än tidigare börjat överklagas. Riskbedömningar med hänsyn till risk för 

överklagan görs kontinuerligt, även om de intervjuade lyfter fram att det kanske inte 

diskuteras i termer av riskbedömningar.  

Domstolsordningen har den 1 juni 2016 ändrats så att länsstyrelsens prövning hoppas 

över vid överklaganden av detaljplaner som numera går direkt från kommunen till mark- 

och miljödomstol (13 kap 2 a § PBL). Kommunen gör alltid en rättidsprövning av 

överklagandet (24 § förvaltningslagen). Höörs kommun har ännu inte sett om ändringen 

med att hoppa över länsstyrelsens rättsenhets bedömning påverkar överklagandetider av 

detaljplaner.  

Kommunen försöker arbeta proaktivt med riskbedömningar. Om det till exempel är så att 

det finns ett område där en förskola blivit överklagad förut, placerar de den i ett annat 

område för att minska risken för ett överklagande.  

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att även om det inte finns några dokumenterade rutiner och riktlinjer kring 

riskbedömningar så anser vi att risken för överklagande finns med i beräkningarna för hur 

lång tid ett projekt tar.   
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3.4. Finns en effektiv planeringsprocess? 
3.4.1. Iakttagelser 

Planprocesserna i en kommun är lagstyrda av plan- och bygglagen samt styrs av olika 

typer av planeringsskeden. Alla kommuner måste ha en översiktsplan som fastställer de 

översiktliga planerna om var bebyggelse får finnas i kommunen. I Höörs kommun finns 

det en översiktsplan från 2002. För tillfället pågår en process med att ta fram en ny 

översiktsplan som kommunarkitekten håller i.  

När det kommer in en fråga om att bereda planarbete skickas den till olika avdelningar 

beroende på typ av projekt. Är det ett nytt exploateringsområde skickas frågan till 

kommunarkitekten som i sin tur beskriver förutsättningarna och hur planen skulle kunna 

kopplas till de mål och visionen som finns i kommunen. Kommunarkitekten gör sedan en 

avstämning vid planberedning2 vid behov. Är det en ändring av befintligt område eller en 

justering av befintliga detaljplaner går frågan till samhällsbyggnadssektorn, sedan 

ansöker kommunarkitekten om planuppdrag hos kommunstyrelsen. När planuppdrag 

eller ett planbesked lämnats går ärendet till samhällsbyggnadssektorn. 

Samhällbyggnadssektorn stämmer sedan av med planberedningen vid behov. Oavsett om 

det är ett nytt område eller om det är ändring av ett befintligt område går processen 

fortsättningsvis till enligt följande; kansliet diarieför ärendet och utser initiativtagare till 

handläggare. Handläggaren anmäler i sin tur till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 

förslag om planuppdrag och förslag till beslut om tidsplan. KSAU föreslår kommun-

styrelsen att besluta om planuppdraget. Efter beslut i kommunstyrelsen går ärendet 

tillbaka till handläggaren som får börja arbeta på planen. 

En detaljplan består av plankarta med planbestämmelser, illustrationer och 

planbeskrivning, vilka i de allra flesta fall tas fram av planarkitekten eller konsulter. En 

grundkarta beställs av GIS-enheten och av lantmäteriet beställs en fastighetsförteckning. 

Vid framtagandet av en detaljplan behöver, så gott som alltid, flera olika utredningar tas 

fram: geoteknisk utredning, radon, grundvatten, VA- dagvattenutredning, redogörelse för 

el, tele, data- fjärrvärmeledningar i mark och luft, trafikutredning, bullerutredning, 

fastighetsteknisk utredning (vilka servitut och avtal finns och avstånd som ska hållas), 

naturvärdesutredning och miljöteknisk utredning, höjdsättning, förprojektering. En del av 

detta gör planarkitekterna själva och en del görs med hjälp av ingenjörer, men till de flesta 

utredningar används konsulthjälp.   

I planbeskrivningen som lämnas ska många detaljer beskrivas. Planarkitekterna har en 

samordningsroll och för diskussioner med konsulter, handläggare inom kommunen, 

exploatörer och grannar vid dialogmöten. Samordnande planarkitekt sammankallar och 

tar fram dagordning med kartor och frågeställningar inför planberedningsmöten 1 

gång/mån för chefer och handläggare där planarkitekter och kommunarkitekt, informerar 

om pågående planarbete. Syftet är att föra diskussioner och få svar på frågor fortlöpande 

och på så vis effektivisera planarbetet. Cheferna kommer sällan på dessa möten men får 

viss information via dagordningen.   

En flaskhals i planeringsprocessen är att det ibland tar lång tid för konsulter eller statliga 

myndigheter som lantmäteriet att ta fram handlingar. Exempelvis ska en fastighetsför-
                                                             
2 Planberedning är en grupp tjänstemän som sammanträder och diskuterar de planer som dyker 
upp och behöver beredas. 
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teckning vara högst 2 månader gammal (helst nyare då fastigheter byter ägare), vilket gör 

att de inte kan beställas för lång tid innan planerat utskick. Ett exempel på det är en 

fastighetsförteckning som beställdes av lantmäteriet i slutet av oktober som ännu inte 

kommit fram 30/12 trots påstötningar, och då gäller det bara en uppdatering med visst 

tillägg av en fastighetsförteckning. Större kommuner som exempelvis Hässleholm och 

Malmö har eget lantmäteri som på så vis kan bidra till bättre och snabbare 

planframtagande medan Höör, när det gäller fastighetsförteckningar, hamnar i 

lantmäteriets uppdragskö för hela landet. Exploatörer kan också dra ut på tiden, ibland 

många år, genom att tillexempel inte leverera utredningar och andra handlingar som ska 

tillhöra detaljplanen. En kommun får inte planlägga mark som inte är lämplig för sitt 

ändamål vilket innebär att en detaljplan måste vara väl underbyggd, för att följa Plan- och 

bygglagen.   

Som det är i dagsläget måste planarkitekten lyfta samtliga ändrade detaljer med KSAU. 

Denna process skulle, enligt intervjuade, kunna underlättats om det vore så att 

detaljplanen inte hade lyfts till politiken efter varje ändrad detalj. Vidare menar en del av 

de intervjuade att de eventuella flaskhalsar som finns, sitter i detaljplanarbetet. För att 

planeringsprocessen ska kunna bli effektiv menar flera av de intervjuade att politiken 

måste våga ge tjänstemännen mandat att besluta över de områden som tjänstemännen är 

experter på. Ytterligare en flaskhals är nämndsmöten som inte ligger inom remisstiden, 

både avseende KSAU och miljö-och byggmyndighetsnämnden. Det är därmed en lång 

handläggningstid för politiska beslut och ibland kan en plan få ligga och vänta i sex veckor 

innan planarkitekten kan arbeta med den igen. 

Processen för att bygga nya lokaler ser inte likadan ut som den för bostäder och även 

bostadsplaneringsprocessen skiljer sig åt beroende på boendetyp. Hittills anses det att den 

långsiktiga planeringen av lokalförsörjningen inte varit effektiv och återigen nämns det att 

utan KSAUs och nämnders inblandning så hade processen gått snabbare och varit mer 

effektiv. Flera exempel har lyfts där detaljfrågor har försenat processen. Ett av dessa är 

byggandet av en ny förskola där detaljplanen har gått fram och tillbaka för beslut flera 

gånger. När detaljplanen har föreslagit en våning, har nämnden bestämt sig för två 

våningar, för att sedan ändra sig till en våning igen, efter vad pedagoger, föräldrar och 

grannar vill ha. När antal våningar blivit fastställt har sedan besluten hamnat på 

detaljnivå som rör exempelvis vilka mattor som ska finnas i lokalerna. Ett annat exempel 

är beslut om att riva ett gammalt magasin och en silo. Först fattades ett beslut om att riva 

båda och att ansöka om rivningslov. På något möte senare beslutades det att häva 

rivningsloven, för att på ett tredje möte fatta beslut om att riva silon och behålla 

magasinet. 

Det anses utifrån intervjuerna att bygglovsprocessen fungerar. Handläggningstiden hålls 

från dess att ärendet är komplett. Det framhålls i intervjuerna att om planavdelningen 

kommer in tidigare med sina planer till bygglovsavdelningen hade processen kunnat 

effektiviseras ytterligare. Det framhålls även på annat håll att planerna inte hade kunnat 

komma in tidigare med tanke på de lagstadgade processerna som tar lång tid. Miljö- och 

byggnämnden måste begära ett planuppdrag hos kommunstyrelsen innan planarkitekten 

kan ta fram en detaljplan. Detta har inte alltid skett då planuppdrag ibland har gått direkt 

från miljö- och byggmyndighetsnämnden till planarkitekterna. Det fördröjer processen då 

uppdragen ska komma via kommunstyrelsen och det är där miljö- och 
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byggmyndighetsnämnden ska begära planuppdrag. Då mötena i kommunstyrelsen och 

miljö- och byggmyndighetsnämnden inte alltid sammanfaller bra i tid, blir det svårt att få 

en mer effektiv process enligt uppgift. Det framhålls vidare att bygglovshandläggarna är 

inbjudna till plan- och byggsamordning med planarkitekter och kommunarkitekt, de är 

därmed redan inblandade i ett tidigt skede och får komma med synpunkter under hela 

planeringsförloppet.   

3.4.2. Bedömning 

I kontrollmål 3.2 görs bedömningen att ansvarsfördelningen i vissa delar upplevs som 

otydlig, främst avseende nämndernas beställarroll. Det får en negativ påverkan på 

planeringsprocessen vad gäller detaljplanearbetet. Sammantaget gör vi bedömningen att 

det finns en effektiv planeringsprocess i de delar som tjänstemännen själva styr över, men 

planeringsprocessen bedöms inte som effektiv i de delar där samverkan med andra 

aktörer (ex. lantmäteriet, nämnder och exploatörer) måste ske; vilket de två exemplen 

ovan visar. 

3.5.  Finns tillräckliga rutiner och riktlinjer för 
markanvisningar för bostäder? Hur fördelas 
byggrätter mellan byggherrarna? 

3.5.1. Iakttagelser 

Lag 2014:899 § 2 beskriver att en kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. 

Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller 

upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande 

villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Vidare står det att en 

kommun som inte genomför några markanvisningar inte är skyldig att anta sådana 

riktlinjer. 

Det finns inga riktlinjer för markanvisningar i Höörs kommun. Anledningen till detta 

beror enligt intervjuerna på att efterfrågan från byggherrar att bygga på kommunens 

mark, har varit väldigt liten. Om det skulle komma in flera intressenter för ett område 

kommer markanvisningar och byggrätter för just det området diskuteras.  

3.5.2. Bedömning 

Givet nuvarande efterfrågan på mark i kommunen gör vi bedömningen att lagen om 

markanvisningar inte är tillämplig vad gäller behovet av riktlinjer för markanvisningar i 

Höör.  

3.6. Hur fungerar samverkan med byggherrar, 
byggare och branschorganisationer? 

3.6.1. Iakttagelser 

I kommunen finns det inget formaliserat forum för samverkan mellan byggherrar, 

byggare och branschorganisationer. Samverkan sker i de enskilda projekten. Kommunen 

har ett nära samarbete med det kommunala bostadsbolaget som också bygger mest i 

kommunen. Av intervjuerna framgår det att då det inte byggs speciellt mycket i 

kommunen utanför det kommunala fastighetsbolaget har heller inte samverkan behövts 

med andra.  
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Det förekommer diskussioner med företagarna i Höör på frukostmöten där ibland 

byggfrågor diskuteras. Av intervjuerna framgår att det är ett nytt fenomen att flera vill 

bygga och etablera sig i kommunen och därför är det viktigt att olika samverkansformer 

finns och etableras när det uppstår sådana behov. 

3.6.2. Bedömning 

Utifrån de gjorda iakttagelserna bedömer vi att den informella samverkan med 

byggherrar, byggare och branschorganisationer som sporadiskt förekommer fungerar bra 

utifrån de behov kommunen har i dagsläget. 

3.7. Är nämndernas och styrelsernas verksamheter 
ändamålsenliga, d.v.s. uppnås mål m.m.? 

3.7.1. Iakttagelser 

Denna revisionsfråga avgränsas till att avse nämndernas och styrelsernas 

ändamålsenlighet med avseende på mål kopplade till kommunens bostads- och 

lokalförsörjning. Här har vi granskat delårsrapporter, årsredovisningar samt 

bostadsförsörjningsprogrammet. Som tidigare nämnts är det målet God livsmiljö och 

boende för alla som främst har bäring på bostads- och lokalförsörjningen i kommunen. 

Till detta mål har nämnderna tillsammans tagit fram 23 mål för hur verksamheterna inom 

deras ansvarsområde ska bidra till en god livsmiljö och ett boende för alla. En 

sammanfattning av nämndernas bedömning från delårsrapporten 2016 visar att av de 23 

målen bedöms 20 vara uppfyllda eller bli uppfyllda under 2016. Här nedan sammanfattas 

de mål som har en tydlig koppling till kommunens övergripande mål och som har 

betydelse för bostads- och lokalförsörjningen. 

 

Nämnd 

 

Nämndsmål 

 

Uppföljning 

 

Kommentar 

 

Måluppfyllelse 

 

Kommunstyrelsen 

 
God livsmiljö och 
boende för alla: 
Medborgarnas 
upplevelse av bra 
boende ska öka 
genom att vår 
fysiska planering 
möjliggör utveckling 
av attraktiva 
boendeområden. 

 
Medborgarundersökning, 
måttet ska visa möjligheten 
att hitta ett bra boende. 
- Färdigställd nya 
översiktsplan 
för granskning 
- Detaljplanerad markreserv 
Enligt 

bostadsförsörjningsprogram

met. 

 
Översiktsplanen är 
färdigställd för 
granskning. 

 

Delvis uppnått 

 

Tekniska nämnden 

 

God livsmiljö och 
boende för alla: Öka 
medborgarnas 
kännedom om 
verksamheten 

 

Informera publikt om 
pågående 
projekt 8 ggr/år 

 

Invigningar av 
lekplatser och 
parkguidningar 
hargenomförts. 

 

Uppnått 

  
Tillgängliga och 
professionella: Öka 
den externa 
tillgängligheten av 
detaljplanerna. 

 
Andelen detaljplaner som 
finns tillgängliga på 
webbkartan. 

 
Resursbrist har hindrat 
arbetet med 
digitaliseringen. 

 

Ej uppnått 

 

VA/GIS-nämnden 

 

Inga mål med bäring 

på bostads- och 

lokalförsörjning 

   

 

Kultur- och 

fritidsnämnden 

 

Inga mål med bäring 
på bostads- och 
lokalförsörjning 
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Barn- och 

utbildningsnämnd

en 

 

Inga mål med bäring 

på bostads- och 

lokalförsörjning 

   

 

Socialnämnden 

 

God livsmiljö och 
boende för alla: 
Andelen personer 
som bor kvar i 
Höör efter beslut om 

boende ska öka. 

 

Andelen personer som får 
beslut om boende som 
placeras i Höörs kommun i 
relation till totalt antal 
personer som får beslut om 
boende. 

 

Inom socialpsykiatrin 
har ett nytt boende 
startats i kommunens 
egen regi. Inom 
äldreomsorgen är det 
pga. Platsbrist ej 
möjligt att erbjuda 
boende i kommunen. 
HVB-boende för 
ensamkommande barn 
har startats i 
kommunen. Målet är 
uppfyllt inom OF och 
IFO, men ej inom 
äldreomsorgen. 

 

Uppnått 

 

Miljö- och 

byggnadsnämnde

n 

 

God livsmiljö och 

boende för alla samt 

tillgängliga och 

professionella: Tiden 

för att handlägga ett 

bygglov. 

 

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

 

Den genomsnittliga 
handläggningstiden 
är på en löpande 
tolvmånadersperiod 
cirka 4 veckor. 

 

Uppnått 

 

3.7.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns mål med varierande grad av koppling till bostads- och 

lokalbyggande för de flesta nämnder, och som i de flesta fall också uppnås. De nämnder 

som inte tagit fram mål avseende god livsmiljö och boende för alla är kultur- och 

fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt VA/GIS-nämnden. 
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3.8. Är ägardirektiven till bostadsbolaget förenliga 
med kommunens mål och tillväxt? Har 
kommunstyrelsen en tillräcklig uppsikt över att 
bostadsbolaget följer ägardirektiven? 

3.8.1. Iakttagelser 

I bolagets ägardirektiv framgår det att bostadsförsörjningsprogrammet ska följas. 

Kommunens övergripande mål specificeras i ägardirektivet på följande vis:  

God livsmiljö och boende för alla  • Bolaget är en resurs för att skapa tillväxt 
och goda livsförutsättningar i kommunen. I 
syfte att öka tillgången på bostäder ska bolaget 
stå för ny- och ombyggnation med modet att gå 
före där hållbara och arkitektoniska lösningar 
och värden prioriteras. I syfte att bidra till 
integration och goda levnadsvillkor ska bolaget 
arbeta utifrån bostadsförsörjningsprogrammet.  

 

• Hyresgästerna upplever en god livsmiljö. 
Målet omfattar såväl bostadsgäster som 
lokalgäster. För lokalgäster innebär målet att så 
väl hyresgäst som medarbetare och nyttjare ska 
uppfatta miljön som god. 

 

Målen tillhör medborgar- och kundperspektivet.  

Tillgängliga och professionella  • Stort kunnande inom fastighetsförvaltning 
med hög tillgänglighet till service och 
tjänster. Bolaget har att förvalta fastigheterna 
väl och agera för förtätning och effektivare 
lokalutnyttjande där möjlighet finns. Bolaget är 
en kompetensresurs till kommunen för 
lokalförsörjning och då lokaler erbjuds som 
bostäder.  

 

Målet tillhör verksamhetsperspektivet.  

Innovativa och ansvarfulla  • Bolaget ska arbeta nydanande och vara en 
attraktiv arbetsgivare. Verksamheten och 
medarbetarna arbetar för funktionella och 
hållbara lösningar.  

 

Målet tillhör medarbetarperspektivet.  

Långsiktig hållbar ekonomi  • Minska den negativa miljöpåverkan: Bolaget 
ska vid utförandet av tjänster, service och 
byggnationer minska den negativa påverkan på 
miljön. Målet innebär också att bolaget utifrån 
sitt uppdrag ska agera för att hyresgästernas 
negativa påverkan på miljön minskar och stödja 
hyresgäster till en hållbar livsmiljö.  

 

• Ekonomiskt resultat: Förväntningar på att det 
totala resultatet ska skapa förutsättningar för 
konsolidering, återinvestering och avkastning.  
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• Avkastningskrav: Höörs kommun skall årligen 
erhålla marknadsmässig avkastning på insatt 
kapital. Denna avkastning ska beräknas som 
den för verksamhetsåret genomsnittliga 
statslåneräntan med ett påslag om en 
procentenhet av det aktiekapital som ägaren 
tillskjutit.  

 

Målen tillhör det ekonomiska och 
ägarperspektivet   

 

Minst två gånger om året har kommunen ägarsamtal med bolaget. I styrelsen sitter olika 

representanter med från de flesta nämnder. Ordföranden i styrelsen sitter även med i 

kommunstyrelsen, vilket medför att det för kommunstyrelsen finns en direkt insyn och 

uppsikt över bolaget. Det medför även att det blir en bättre diskussion och en större 

transparens mot bolaget. Årligen tas det fram en rapport som beskriver hur bolaget har 

följt sina ägardirektiv och mål.  

Av intervjuerna framgår att det upplevs som att kommunen pekar för mycket med hela 

handen gentemot bostadsbolaget utan att ta hänsyn till vad som ryms inom 

investeringsbudgeten. Vidare framförs synpunkten att samspelet mellan bolaget och 

verksamheterna inte är effektivt och att bolaget borde kunna lösa bostads- och 

lokalbehoven fortare.  

3.8.2. Bedömning 

Vi bedömer att ägardirektiven är förenliga med kommunens mål och tillväxt och att 

kommunstyrelsen har en tillräcklig uppsikt över att bolaget följer dessa.  
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4. Sammanfattande revisionell 
bedömning 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunen har en tillräcklig styrning och 

kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig bostads- och lokalförsörjning som bidrar 

till uppfyllelsen av vision 2025 och kopplade mål. Efter genomförd revision och 

genomgång av granskningens samtliga revisionsfrågor gör vi bedömningen att kommunen 

(kommunstyrelsen) inte i alla delar har tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa 

en ändamålsenlig bostads- och lokalförsörjning som bidrar till uppfyllelsen av Vision 

2025 och kopplade mål. Denna bedömning grundar sig på följande iakttagelse och 

bedömningar: 

 Konkreta mål och planer för bostads- och lokalbyggande finns inte formulerade i 

Vision 2025 eller i kommunfullmäktiges mål.   

 Konkreta planer för bostadsbyggande finns i Bostadsförsörjningsprogrammet, som 

också är vägvisande i skapandet av den nya översiktsplanen och följs upp i 

”Bostadsläget i Höörs kommun”.  

 Det saknas för närvarande ett lokalförsörjningsprogram 

  Ansvarsfördelningen mellan nämnder, bolag och styrelse är tydlig, och det finns 

en tydlig tanke på hur samhällsbyggnadsfrågorna ska organiseras i kommunen 

samt hur beställning av lokaler och bostäder ska gå till.  

 ”Principerna för styrning och kontroll av kommunens investeringar i lokaler och 

andra byggprojekt” tillämpas inte i de delar som avser projektstyrning och 

beställningar till HFAB, vilket bidrar till att ansvarsfördelningen upplevs som 

otydlig. 

 Det finns i övrigt en fungerande samverkan mellan nämnder, bolag och styrelse. 

 Det finns en effektiv planeringsprocess i de delar som tjänstemännen själva styr 

över, men planeringsprocessen är inte effektiv i de delar där samverkan med andra 

aktörer (ex. lantmäteriet, nämnder och exploatörer) måste ske. 

 Givet nuvarande efterfrågan på mark i kommunen gör är lagen om 

markanvisningar inte tillämplig vad gäller behovet av riktlinjer för 

markanvisningar i Höör.  

 Den informella samverkan med byggherrar, byggare och branschorganisationer 

som sporadiskt sker fungerar bra utifrån de behov kommunen har i dagsläget. 

 Ägardirektiven är förenliga med kommunens mål och tillväxt och 

kommunstyrelsen har en tillräcklig uppsikt över att bolaget följer dessa.  
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4.1. Rekommendationer 
Mot bakgrund av de iakttagelser och bedömningar som gjorts i denna granskning 

rekommenderar vi kommunstyrelsen: 

 Att Vision 2025 bryts ned i ett antal operativa mål med bäring på bostads- och 

lokalförsörjning. 

 Att fullfölja arbetet med tidsaxeln avseende lokalförsörjning för att ta fram ett 

lokalförsörjningsprogram. 

 Att styrdokumentet ”Principerna för styrning och kontroll av kommunens 

investeringar i lokaler och andra byggprojekt” ses över med särskild inriktning 

på nämndernas beställarroll samt KSAU och nämndernas roll i detaljplanarbetet.  

 Att överväga framtagandet av riktlinjer för markanvisningar med tanke på 

eventuellt ökad efterfrågan på mark i kommunen. 

 Att en tydlig projektledare utses under hela arbetet från dess att beslut fattas och 

detaljplan ska tas fram till genomförandet av byggprojektet. 

 Att antalet bostäder med förväntad byggstart i Bostadsförsörjningsprogrammet ses 

över för att mer stämma överens med det faktiska antalet bostäder som byggs. 

 

 

 

 

 

2017-02-07  

Alf Wahlgren  

Projektledare 
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Bilaga 1 – Beställda objekt HFAB 
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Bilaga 2 – Kommunens egna större 
investeringar 

 



Höörs kommun MISSIV 
Revisorerna 2017-02-22 

 

Kommunstyrelsen  
 
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom 
Tekniska nämnden för kännedom 
Socialnämnden för kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden för kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden för kännedom 
Höör Fastighets AB för kännedom 

   Kommunfullmäktige för kännedom 
 
 
 
Granskning av bostads- och lokalbyggande i Höörs kommun 
 
Revisorerna i Höörs kommun har gett PWC i uppdrag att genomföra en granskning av 

bostads- och lokalbyggande i Höörs kommun. Syftet var att bedöma om kommunen har en 

tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig bostads- och 

lokalförsörjning som bidrar till uppfyllelsen av vision 2025 och kopplade mål. 

Vi delar granskarens bedömning, det vill säga att kommunen (kommunstyrelsen) inte i alla 

delar har en tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig bostads- och 

lokalförsörjning som bidrar till uppfyllelsen av Vision 2025 och kopplade mål. Höörs 

revisorer delar granskarens bedömningar, iakttagelser och rekommendationer och vill 

särskilt framhäva nedanstående:  

 

 Vision 2025 och kommunfullmäktiges mål bör brytas ner av kommunstyrelsen i 
konkreta mål för bostads- och lokalförsörjning 

 Kommunstyrelsen bör ta fram och besluta om ett lokalförsörjningsprogram  

 ”Principerna för styrning och kontroll av kommunens investeringar i lokaler och 
andra byggprojekt” tillämpas inte i de delar som avser projektstyrning och 
beställningar till HFAB, vilket bidrar till att ansvarsfördelningen upplevs som otydlig.  

 

Utifrån vad som framgår i rapporten önskar revisorerna, senast den 20 april 2017, få 

kommunstyrelsens yttrande. 

 

FÖR HÖÖRS KOMMUNS REVISORER 

 

 

 

Christer Ekelund  Arno Werner 

Ordförande   Vice ordförande 
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Rolf Carlsson     Yvonne Hagström
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt

Planbeskrivning

Byggnad på Eskil 9 och tomtmark på Eskil 8.
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TIDPLAN
Planprocessen sker med standardförfarande och beräknas fortgå enligt följande 
tidplan:

Samråd    feb 2017
Granskning    mars 2017
Antagande (KF)   maj 2017
Laga kraft    juni 2017
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INLEDNING
Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att upphäva en reglering av tomtindelningar då den i dagsläget 
utgör ett hinder för fastighetsreglering (en sammanläggning av 2 fastigheter). Avsik-
ten är att upphäva de tomtindelningar som fi nns på fastigheterna Eskil 1-10 för att 
möjliggöra en sammanslagning av Eskil 8 och 9.

Plandata

Läge
Planområdet är beläget i södra delen av Tjörnarp.

Avgränsning
Planområdet avgränsas i väst och söder av Korsarödsvägen och övriga väderstreck 
avgränsas av fastighetsgränser som gränsar till ett allmänt grönområde.

Ägoförhållanden
Fastigheterna Eskil 1-10 är alla i privat ägo.

Miljöbedömning/MKB

Bedömning av miljöpåverkan
Ett genomförande av förslaget innebär ingen förändring av den befi ntliga miljön och 
bedöms inte kräva någon behovsbedömning. Därmed bedöms förslaget inte heller 
medföra någon betydande miljöpåverkan.

Höörs
tätort

Planområdet

Översiktskarta som redovisar planområdets läge i förhållande till tätorten Höör.
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FÖRSLAG
Upphävande av tomtindelningar

Förslaget innebär att tomtindelningarna på Eskil 1-10 upphävs. I och med upphävan-
det möjliggörs förändringar av gällande fastighetsindelning. Dessa är inte möjliga att 
ändra idag då tomtindelningen inte kan frångås, utan kan endast genomföras med en 
detaljplaneändring.

KONSEKVENSER
Upphävandet av tomtindelningar innebär att det, efter att förslaget vunnit laga kraft, 
är möjligt att ändra fastighetsgränser. När förslaget vunnit laga kraft är det möjligt att 
slå samman fastigheter. Förslaget medför en ändring i gällande detaljplan och innebär 
ingen ändring av de i detaljplanen angivna bestämmelserna. Användning av mark och 
byggrätter kommer inte att förändras och regleras fortsättningsvis genom gällande 
detaljplan (Kv Absalon mfl , Tjörnarps stationssamhälle, Tj8).

FÖRUTSÄTTNINGAR
Bakgrund
Fastigheterna Eskil 1-10 omfattas av en tomtindelning som fastslogs i oktober 1972. 
Tomtindelningars syfte är att fastlägga hur kvartersmark ska indelas i tomter och var 
tidigare obligatoriskt för att bilda fastigheter inom stadsplanelagda områden. I och 
med införandet av PBL 1987 kom tomtindelningar att gälla som fastighetsplaner. Från 
och med att nya PBL infördes 2011 ska dessa fastighetsplaner gälla som fastighets-
indelningsbestämmelser i den detaljplan som gäller för respektive område. Om fast-
ighetsreglering ska genomföras måste planbestämmelsen om fastighetsindelning tas 
bort och detta sker därför numera genom ändring av detaljplan.

Fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 har begärt planbesked för att upphäva gällande 
tomtindelningar för nämnda fastigheter (aktbeteckning 12-TJS-46, gammal beteck-
ning 1722). I tjänsteskrivelsen till det politiska beslutet för positivt planbesked inklu-
derades de övriga fastigheterna inom kvarteret Eskil. Detta gjordes utifrån att ”kvar-
teret Eskil är sedan länge fastighetsindelat och utbyggt enligt gällande planer, med 
undantag för Eskil 8 som är obebyggd. Eftersom hela tomtindelningen för kv Eskil 
bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva den i sin helhet, och inte bara för de 
två berörda fastigheterna.” Fastigheterna Eskil 8 och 9 brukas som en bostadstomt, 
där bostaden ligger på Eskil 9 och Eskil 8 utgör trädgården. Fastighetsägarna till Eskil 
8 och 9 bedömer att bostadshuset placering nära fastighetsgränsen mot Eskil 8 gör 
det svårt att få plats med ett bostadshus på Eskil 8. Det är således inte lämpligt med 
en VA-anslutning till den fastigheten. Från MittSkåne Vatten har en begäran inkommit 
att fastigheterna ska få var sin anslutning. För att inte behöva ansluta Eskil 8 med nya 
VA-ledningar och istället utnyttja befi ntliga systemet, har fastighetsägarna till Eskil 8 
och 9 ansökt om fastighetsreglering för att kunna lägga samman de två fastigheterna 
till en. Med gällande tomtindelning omöjliggörs en fastighetsreglering och den måste 
upphävas för att ändringen ska kunna genomföras.
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Utdrag från primärkartan över fastigheterna inom planområdet.

Utdrag från gällande tomtindelning över området (laga kraft 3 oktober 1972). Eskil 1-10 är markerade 
med en blå ram.
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Tidigare ställningstaganden

Detaljplan
För kvarteret gäller detaljplan (stadsplan), fastställd 1969-03-31. Detaljplanen med-
ger användning BFI, område för friliggande bostadsändamål med bland annat en till-
låten byggnadshöjd på 4,4 meter, tillåten byggnadsarea till 1/5 av fastigheten och en 
taklutning på högst 45 grader.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-14 att planuppdrag ska ges för ändring av 
detaljplan för Eskil 1-10.

Befintlig bebyggelse

Inom planområdet fi nns nio villor som huvudsakligen är 1 våning, det fi nns en villa 
som är 1½ våningar.

GENOMFÖRANDE
Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning
Den enskilde fastighetsägaren inom kvarteret Eskil 1-10 ansöker själva och står för 
kostnader för fastighetsreglering efter det att tomtindelning upphävts. Det är den 
enskilde fastighetsägaren som själv beslutar när och om en sådan fastighetsreglering 
ska ansökas.

Utdrag från gällande detaljplan över området (antagen 31 mars 1969).
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Ekonomiska frågor

Fastighetsägaren för Eskil 8 och 9 är initiativtagare till upphävningen av tomtindel-
ningen och svarar därmed för samtliga kostnader för planärendet.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Vid framtagande av ändring av detaljplan har Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef 
och Yvonne Hagström, planarkitekt från Höörs kommun medverkat. 

Rolf Carlsson     Yvonne Hagström
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt



KOMMUNSTYRELSEN INFORMERAR OM
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

ESKIL 1-10, UPPHÄVANDE AV TOMTINDELNING

GRANSKNING
17 mars - 31 mars 2017

Vad innebär detta för mig/oss?

Ett förslag till ändring av detaljplan för Eskil 1-10 har 
tagits fram och var ute på samråd under tiden 22/2 
- 14/3 2017. Samrådets syfte är att ge möjlighet till 
insyn och påverkan.

Efter samrådet går planarkiteten igenom de inkomna 
yttrandena och gör eventuellt revideringar i samråds-
handlingen och tar därmed fram granskningshandling-
en.

Det har inte inkommit något yttrande som medför 
någon nämnvärd förändring av planbeskrivningen 
och således skickas endast information ut till er berör-
da av ändringen. Textdokumentet är detsamma som i 
samrådsskedet förutom att aktbeteckningen för den 
aktuella tomtindelningen framgår i handlingen. I övrigt 
är det endast redaktionella uppdateringar som gjorts, 
såsom att datumet, tidplanen och handlingens namn 
är uppdaterat. Vill ni ändå ta del av planbeskrivningen 
fi nns den till förfogande på kommunens hemsida och 
fi nns upphängt i kommunhusets foajé.

Syftet med planen är att upphäva en äldre tomtind-
elning då den i dagsläget utgör ett hinder för fastig-
hetsreglering. Avsikten är att upphäva de tomtindel-
ningar som fi nns på fastigheterna Eskil 1-10 för att
möjliggöra en sammanslagning av Eskil 8 och 9.

Tomtindelningars syfte var att fastlägga hur kvar-
tersmark skulle indelas i tomter och var tidigare 
obligatoriskt för att bilda fastigheter inom stadspla-
nelagda kvarter. I och med införandet av PBL 1987 
kom tomtindelningar att gälla som fastighetsplaner. 
Från och med att nya PBL infördes 2011 ska dessa 
fastighetsplaner gälla som detaljplanebestämmelser 
för fastighetsindelning. Upphävande av tomtindel-
ningar sker därför numera genom ändring av de-
taljplan. Detta förändrar inte dagens fastighetsgrän-
ser, utan ger möjlighet till att reglera dem.

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). I detta fall innebär det 
inga förslag på förändringar i den fysiska miljön, utan 
förslaget innebär att en äldre tomtindelning upphävs 
för att möjliggöra fastighetsreglering. En detaljerad 
beskrivning fi nns att läsa i planbeskrivningen.

Vad är en detaljplan?

Vad innebär förslaget?

Planområdets lokalisering och ungefärliga avgränsning

Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut, 
myndighet, organisation eller annan intressent har 
ni möjlighet att ta del av granskningshandlingen och 
lämna synpunkter på förslaget.

Höör

Planområdet



GRANSKNING
17 mars - 31 mars 2017

Utdrag ur gällande tomtindelningsplan för Eskil 1-10. Tomtindelningarna utgör ett hinder för fastighetsreglering och föreslås därför upphävas, efter 
begäran från Eskil 8 och 9. Syftet är att möjliggöra en sammanslagning av fastigheterna Eskil 8 och 9. För att undvika hinder vid framtida fastighets-
regleringar upphävs även resten av kvarterets tomtindelningar.

Vad händer nu? Har ni synpunkter?

Hur kan jag få mer information?

Detaljplanen handläggs med standardförfarande 
vilket innebär tre skeden (samråd, granskning och 
antagande). Det fi nns endast möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget nu i samrådsskedet och under 
granskningstiden. Den som inte framkommit med 
skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga 
beslutet att anta planen (PBL 13:11).

Efter samrådstiden sammanställs synpunkter och en 
granskningshandling arbetas fram. Inkomna yttran-
den i samrådsskedet och i granskningsskedet kommer 
sammanställas i en gemensam handling efter gransk-
ningstiden.

Har du synpunkter på planförslaget som du vill 
ska beaktas i det fortsatta planarbetet, ska dessa 
ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 31 
mars 2017. Märk yttrandet med KSF 2016/459. 
Ange namn och adress. Synpunkterna skickas till:

Höörs kommun 
Kommunstyrelsen 
Box 53 
243 21 Höör

För mer information om planförslaget:

• Besök Höörs kommuns hemsida: www.hoor.se

• Besök Kommunhuset där förslaget fi nns upp-
hängt i foajén.

• Kontakta planarkitekt:
 Yvonne Hagström  
 e-post: yvonne.hagstrom@hoor.se
 tel: 0413-28211

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraftUppdrag

kommun@hoor.seeller
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr MBN 2017/31

§ 37 Yttrande i samråd över detaljplan för Eskil 
1-10, upphävande av tomtindelning

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar ge följande yttrande:

 

Nämnden har inget att erinra.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0186 i Miljö- och Byggreda.

 

Förslag till ändring av rubricerad detaljplan har inkommit till Miljö- och byggnadsnämnden 
för yttrande.

 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av bygglovsarkitekt John Lepic, Ändring av detaljplan Eskil 1 - 10, 
2017-03-03. 
2. Informationsblad, Ks informerar om ändring av detaljplan för Eskil 1-10.
3. Samrådshandling, planbeskrivning ändring av detaljplan för Eskil 1-10, upphävande av 
tomindelning, 2017-01-30.
_____
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