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Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 1 Val av justerare 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Lars-Håkan Persson att justera protokollet 

från mötet. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till protokollet från mötet. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att justerare kan föreslås efter kommunfullmäktiges lista över 

ledamöter i nämnden och att Lars-Håkan Persson (M) då står i tur att justera. 

_____ 
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§ 2 Tid för justering 

Beslut 
Protokollet justeras måndagen den 2 februari 2015 klockan 08:00, i kommunhuset.  

Ärendebeskrivning 
Tid för justering av mötets protokoll ska bestämmas av nämnden. 

Yrkanden 

Ordförande föreslår att protokollet justeras måndagen den 2 februari 2015, klockan 08 :00 

i kommunhuset. 

_____ 
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§ 3 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns enligt ordförandens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslistan för mötet fastställs av nämnden. Lista föreligger i kallelsen. 

Ärendet fortsätter med en presentationsrunda av ledamöter, ersättare och sektorns 

tjänstemän. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att den i kallelsen utsända föredragningslistan kompletteras med tre 

ärenden samt att två ärenden stryks från listan. 

_____ 
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§ 4 Uppföljning av verksamhet och ekonomi 

Ärendebeskrivning 
Rolf Englesson informerar om nämndens verksamhet och ekonomi med följande punkter.  

- Livsmedelstillsyn 

- Höga halter av tungmetaller uppmätta i enskilda brunnar 

- Utbildning för nämnden ledamöter och ersättare 

- syftet med verksamheten 

_____ 
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§ 5 Miljö- och byggnadsnämndens bokslut 

2014 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden överlåter till presidiet att fastställa ett bokslut för 

verksamhetsåret 2014. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ska fastställa bokslutet för 2014 och meddela sitt beslut till kommunstyrelsen. 

Redovisningen ska vara inlämnad den 20 februari, det vill säga innan miljö- och 

byggnadsnämnden har nästa sammanträde. Från miljö- och byggmyndigheten föreslås att 

nämndens överlåter till presidiet att fastställa bokslutet för 2014.  

_____ 
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§ 6 Detaljplan för Stenskogen 2:2 och 2:3 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
2014/0254 

 

Information om rubricerade ärende där Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om 

yttrande den 16 december 2014. 

_____ 
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§ 7 Delegerade ärenden 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger redovisningen av beslut i delegerade ärenden till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut i delegerade ärenden under december 2014. Förteckning av 

besluten föreligger för nämndens granskning. 

_____ 
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§ 8 Ledamot och suppleant till Skånes 

Luftvårdsförbund 2014 - 2018 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden utser Mariane Sörensen (S) som ledamot och Lars-Håkan 

Persson som suppleant i Skånes luftvårdsförbund. 

Ärendebeskrivning 
2014/1439 

Varje medlem i Skånes luftvårdsförbund representeras av en ledamot och en suppleant. 

Dessa deltar bl a på årsmötet och är förbundets kontaktperson. Höör kommun 

representeras av ledamot som utses av miljö- och byggnadsnämnden. Medlem ska 

meddela förbundet sina representanter senast 1 februari. 

Yrkanden 

Ordföranden lägger fram förslagen att utse Mariane Sörensen (S) som ledamot och Lars -

Håkan Persson som suppleant i Skånes luftvårdsförbund. 

_____ 
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§ 9 Detaljplan för Höör 57:17, del av 

Kvarnbäck - samråd 

Beslut 
Detaljplanen utgör ett område med få motstående intressen. Nämnden beslutar att 

tillstyrka planförslaget. 

Ärendebeskrivning 
2014/1441 

Samhällsbyggnadssektorn har lämnat ändring av befintlig detaljplan för samråd. Arbetet 

sker med enkelt planförfarande enligt PBL (2010:900) 5 kap 7 §. Planområdet är sedan 

tidigare detaljplanelagt för enfamiljsbostäder. 

I gällande plan angörs bostäderna till två så kallade ”säckgator”, men en vägslinga 

föreslås istället med denna planändring. Stor omsorg har lagts vid att bostadshus och 

komplementbyggnader ska följa befintlig marknivå. Den sydöstra delen föreslås vara 

flexibel för att kunna täcka det behov av bostäder som behövs inom spannet av radhus till 

1,5-plansvillor. Denna ändring av detaljplan medger färre men större nya fastigheter 

jämfört med gällande detaljplan, vilket är en fördel då flera av dem sluttar tämligen 

mycket. 

Beslutsmotivering 

Miljö- och byggnadsnämnden anser att föreslagen ändring av befintlig detaljplan är positiv 

och har ingen erinran om bedömningen att planen inte medför någon betydande 

miljöpåverkan, och ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver upprättas.  

Beslutsunderlag 
Infoblad om detaljplanen 

Detaljplanen på Höörs kommuns hemsida (www.hoor.se) 

_____ 
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§ 10 Tillsyn av rökfria miljöer enligt 

tobakslagen 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

föreliggande förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
2014/0052 

 

Efter tillsyn från Länsstyrelsen har riktats kritik riktats mot kommunen med anledning av 

att det saknas en strukturerad och dokumenterad tillsyn över rökfria miljöer. Det framgår 

inte heller vilken nämnd som ansvarar för tillsynen av de rökfria miljöerna.  

Båda nämnderna har tillsyn enligt tobakslagen i sina reglementen, men ingen för de 

rökfria miljöerna. Sektorchefer föreslår sina respektive nämnder att tillsyn enligt 

tobakslagen bör hanteras av samma nämnd så att kommunens tillsyn över detaljhandels 

och restaurangernas försäljning av tobak kan samordnas. Förslaget är att den nämnd 

som har bäst förutsättningar att bedriva en god tillsyn är miljö- och byggnadsnämnden. 

Som ett led i att förenkla för näringen i Höörs kommun föreslås att även tillsynen av 

receptfria läkemedel hos detaljhandeln tillsynas vid samma tillfälle. Undertecknade är 

överens om att föreslå nämnderna, föreslå fullmäktiga att göra nödvändiga förändringar i 

respektive nämnds reglementen. 

 

Förslaget innebär att följande lagstiftningar tas bort från socialnämndens reglemente: 

- tobakslagen 

- lag om detaljhandel med nikotinläkemedel. Denna lag har ersatts av Lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel, samt att 

- tillsynen enligt ovanstående lagar istället överflyttas till miljö- och byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 150127 

Skrivelse från sektorscheferna Rolf Englesson och Monica Dahl 2015-01-13 

_____ 
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§ 11 Ansökan om total befrielse från 

sophämtning - Snickaren 3 

Beslut 
Nämnden avslår, med stöd av, Renhållningsordningen för Höörs kommun, Föreskrifter om 

avfallshantering § 32, ansökan om total befrielse från sophämtning.  

 

Avgift enligt gällande taxa 2700 kronor. 

Ärendebeskrivning 
2014/1390 

Ansökan om befrielse från sophämtning har inkommit. 

 

Som skäl för ansökan anges att ”Inte någon som helst sophämtning har behövts, och inte 

någon som helst sophämtning har utförts av entreprenören under innevarande år och den 

tid under vilken sopkärl har var it utställt och sophämtningstjänsten har betalats”. 

Beslutsmotivering 

Enligt miljöbalken 15 kap, § 8, skall ”hushållsavfall inom kommunen transporteras till en 

behandlingsanläggning, om det behövs för att tillgodose såväl skyddet för människors 

hälsa och miljön som enskilda intressen.” Detta gäller inte avfall som faller under 

producentansvaret, enligt § 6, samma kapitel, (t ex glasflaskor, och pappers 

förpackningar). 

 

Enligt miljöbalken 1998:808 15 kap. 18, § ”När avfall skall transporteras genom 

kommunens eller en producents försorg, får avfall inte komposteras eller på annat sätt 

återvinnas eller bortskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.  

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om avfallet kan tas om hand på fastigheten 

utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Kommunen får i enskilda fall tillåta fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att 

själva ta hand om avfall som uppkommit hos dem och som annars skall tas om hand av 

kommunen, om de kan göra detta på ett sätt som är betryggande för människors hälsa 

och miljön och det finns särskilda skäl för en sådan dispens. 

Även om tillstånd inte krävs, får tillstånd sökas hos kommunen för sådan verksamhet eller 

sådana åtgärder som avses i andra stycket”. 
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Enligt miljöbalken 15 kap, § 21, anges att ”Om avfall skall transporteras genom 

kommunens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen 

anlitar för ändamålet ta befattning med transporten.”  

 

Enligt föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör 34 § 

”Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt 

hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter 

ansökan till den lokala nämnden för miljöfrågor om det finns särskilda skäl, befrias från 

skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning”.  

 

Sökanden inkom 2013-10-24 med en ansökan om total befrielse på samma grunder som 

vid ansökan daterad 2014-12-03. Miljö- och byggnadsnämnden 

avslog, MBN 2013-12-17 § 167, den ansökan med beslutsmotiveringen ” Miljö- och 

byggnadsnämnden avslår med stöd av, Miljöbalken 15 kap 18 § och Föreskrifter om 

avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör 34 §, ansökan om total befrielse 

från sophämtning”. Nämndens beslut från 2013-12-17 har inte delgivits sökanden. 

 

Miljö- och byggmyndigheten gör bedömningen att avfallet inte tas omhand på ett 

betryggande sätt för människors hälsa och miljö och att det inte förekommer några 

förändringar gällande utnyttjande av fastigheten än de som framförs i förslag till beslut 

daterat 2013-12-03. Sökanden är folkbokförd på fastigheten. 

 

Enligt Lokala Hälsoskyddsföreskrifter för Höörs kommun § 11, är all eldning med 

hushållsavfall förbjuden. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 

Skrivelse från sökanden 

_____ 
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§ 12 Ansökan om strandskyddsdispens – 

Hjällaröd 2:15 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b § 

miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad karta uppföra 

transformatorstation på fastigheten Hjällaröd 2:15. 

Som villkor för beslutet gäller att endast den yta som transformatorbyggnaden upptar får 

tas i anspråk för ändamålet. 

Sökanden informeras om att Länsstyrelsen i Skåne skall inom tre veckor efter Miljö- och 

byggnadsnämndens beslut fatta beslut om eventuell överprövning. Det innebär att 

Länsstyrelsen i Skåne län kan upphäva Miljö- och byggnadsnämndens beslut. 

Länsstyrelsens beslut om överprövning kan ej överklagas. 

Avgift enligt fastställd taxa. 

Ärendebeskrivning 
2014/1455 

 

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18b § har inkommit till Miljö- och 

byggnadsnämnden. Ansökan avser uppförande av transformatorstation. Åtgärden syftar 

till att stärka upp befintligt elnät. Sökande är E.on Elnät Sverige AB. 

Som särskilda skäl för ansökan har uppgivits att området behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.  

Platsen för den aktuella åtgärden ligger inom ett område för vilket gäller förordnande om 

strandskydd vid västra Ringsjön. 

Kommunikation 

Kommunikation av ”Förslag till beslut” har skett till sökanden.  

Fastighetsägaren har godkänt planerad åtgärd enligt ansökan om strandsskyddsdispens.  

Beslutsmotivering 

Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § miljöbalken till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Miljö- och byggnadsnämnden får dock 

enligt 7 kap 18 b § miljöbalken lämna dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens 

ska enligt 7 kap 26 § miljöbalken vara förenlig med strandskyddets syften.  

Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd. Det  framgår 

av handlingarna att markanvändningen idag är betesmark. I marken där 
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transformatorstationen placeras ligger redan befintliga låg- och mellanspänningskablar. 

Placeringen är vald utifrån att göra så lite påverkan som möjligt på naturen i området. De t 

aktuella projektet bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens nyttjande av 

markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte 

förändras i väsentlig omfattning. Marken är utifrån Miljö- och byggnadsnämndens 

bedömning att betrakta som i anspråktagen. 

Med beaktande av den utredning som presenterats i ärendet och under iakttagande av de 

villkor som angivits i beslutet får enligt Miljö-och byggnadsnämndens bedömning särskilda 

skäl enligt 7 kap 18 c § punkt 5 miljöbalken anses föreligga och en avvägning mellan 

allmänna och enskilda intressen bedöms det enskilda intresset i förevarande fall väga 

tyngre. 

Beslutsunderlag 
Ansökan med karta och fasad och planritning 

Tjänsteskrivelse 2015-01-13 

Fotografier på området 

_____ 
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§ 13 Ansökan om strandskyddsdispens - 

Ormanäs 3:5, 3:6 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b § 

miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad karta uppföra 

garage/carport samt tillbyggnad (uterum) på fastigheten Ormanäs 3:5, 3:6.  

Som villkor för beslutet gäller att endast den yta som aktuella åtgärder upptar inom 

strandskyddsområdet får tas i anspråk för ändamålet. 

Sökanden informeras om att Länsstyrelsen i Skåne skall inom tre veckor efter Miljö- och 

byggnadsnämndens beslut fatta beslut om eventuell överprövning. Det innebär att 

Länsstyrelsen i Skåne län kan upphäva Miljö- och byggnadsnämndens beslut. 

Länsstyrelsens beslut om överprövning kan ej överklagas. 

Avgift enligt fastställd taxa. 

Ärendebeskrivning 
2015/0021 

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18§b har inkommit till Miljö- och 

byggnadsnämnden. Ansökan avser uppförande av garage/carport samt en mindre 

tillbyggnad (uterum) på fastigheten Ormanäs 3:5, 3:6. 

Sökande är Johansson, Roland, Holmqvist-Johansson, Monica. 

Fastighetsadress: Ormanäs 835. 

Som särskilda skäl för ansökan har uppgivits att ”den aktuella platsen är belägen på 

redan ianspråktagen mark”. 

Platsen för den aktuella åtgärden ligger inom, 

- ett område för vilket gäller förordnande om strandskydd vid Ringsjön,  

- riksintresse för kulturmiljövård, 

- område med fornlämningar. 

Beslutsmotivering 

Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om utökat strandskydd vid 

Ringsjön, 300 meters bredd. Det framgår av handlingarna att byggnaderna ska uppföras i 

anslutning till befintliga byggnader samt till redan etablerad infart till fastigheten. 

Vegetationen utgörs av gräsmatta samt snårskog. Marken är utifrån Miljö- och 

byggnadsnämndens bedömning att betrakta som i anspråktagen. 

Med beaktande av den utredning som presenterats i ärendet och under iakttagande av de 

villkor som angivits i beslutet får enligt Miljö-och byggnadsnämndens bedömning särskilda 
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skäl enligt 7 kap 18 c § punkt 1 Miljöbalken anses föreligga. Det aktuella projektet 

bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens nyttjande av markområdet enligt 

allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig 

omfattning. Utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det 

enskilda intresset i förevarande fall väga tyngre. 

Om dispens meddelas skall Miljö- och byggnadsnämnden enligt 7 kap 18 f § miljöbalken 

göra en tomtplatsavgränsning. Tomten är det område markägaren kan hävda som en 

privat zon/ hemfridszon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Utanför tomtplatsen eller 

hemfridszonen gäller allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet 

och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. Eftersom aktuell åtgärd i berör 

två olika fastigheter gör Miljö- och byggnadsnämnden bedömningen att en 

tomtplatsavgränsning inte är tillämplig. 

Beslutet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två 

år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga kraft.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 150108 med ritning/karta 
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§ 14 Personuppgift 
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§ 16 Verksamhetsplan för miljö- och 

byggnadsnämnden 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rolf Englesson informerar om planeringen av det kommande arbetet med en 

verksamhetsplan för att nå miljö- och byggnadsnämndens mål och genomföra uppdraget. 

Presidiet respektive nämnden kommer att bjudas in till workshop den 24 februari för att 

utarbeta planen. 

_____ 

 


