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§ 76 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Nämnden börjar kl. 13.00 med bussutflykt till Tjörnarp, för information bland annat med 
Tjörnarps sockengille kring utvecklingen där. 

Sammanträdet inleds kl. 15:15 med upprop. Efter upprop enligt upprättad förteckning 
konstateras att alla ledamöter är närvarande förutom Kenneth Kallin (MP), Mariane 
Sörensen (S) och Anette Bächi (MP). För Kenneth Kallin (MP) tjänstgör Lisbeth Adelmyr 
(MP), för Mariane Sörensen (S) tjänstgör Kurt Johansson (S) och för Anette Bächi (MP) 
tjänstgör Johan Persson (V). 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 77 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

 

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

 

2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, Ringsjörummet, den 23 juni kl. 08:30. 

 

3. Föredragningslistan godkänns, med den ändringen att ärende 17 ” Personuppgift” utgår 
för mer handläggning. 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 78 Uppföljning av verksamhet och ekonomi 

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

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0192 i Miljö- och Byggreda. 

Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet och ekonomiska situation. 

 

Miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson informerar om: 

1. Nämndmål, förslag den 3 september på en heldag för nämnden kring de nya målen. 

2. Kris- och beredskapsplan - viktigt att vi håller vad vi lovar. 

3. Projekt med automatisering av byggsystemen med samhällsbyggnadssektor, Boverket, 
Helsingborgs stad och Höganäs kommun. 

4. Kurs i augusti för tjänstemän gällande bemötande, tillsammans med Hörby. 

5. Måluppfyllelse och ekonomisk redovisning maj 2015, per den 8 juni 2015. Dnr 
2013/0853 i Miljö- och Byggreda. 

 

 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 79 Redovisning av delegationsbeslut till 
miljö- och byggnadsnämnden 2015 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut 
under perioden den 1 - 30 april och 1-31 maj 2015. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0130 i Miljö- och Byggreda. 

Förteckning över beslut i delegerade ärenden för april och maj 2015 föreligger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 80 Anmälningar 2015 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger anmälning till handlingarna. 

 

 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0133 i Miljö- och Byggreda. 

Inkommen skrivelse: 

 

A. 2010/0625 i Miljö- och Byggreda. 

Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning gällande ärendenummer M092567, 
omprövning av Rolsberga ga:3, ga:4 och Böstofta ga:3 samt utökning av Rolsberga ga:4, 
fastighetsreglering (servitutåtgärd) berörande Rolsberga 21:2 och Jordboen 1:1, 2015-02-
25. 

Förrättningsbeslut: Ni underrättas om följande beslut: 

Ersättningsbeslut 

Avslutningsbeslut 

Förrättningen har avslutats den 24 februari 2015 2015 utan sammanträde. 

 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 81 Information kring beslut om riskklassning 
med åtgärdsplan för nerlagda deponier - 
tekniska nämnden 

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

Ärendebeskrivning 
2015/0424 i Miljö- och Byggreda. 

I Höörs kommun finns 10 st. hittills kända (kommunala) nedlagda deponier. Dessa 
deponier kan bidra till spridning av föroreningar och en risk finns för negativ påverkan på 
människors hälsa och miljön. De ska därför riskklassas enligt Naturvårdsverket. En 
inventering av 10 st. av kommunens hittills kända (kommunala) nedlagda deponier 
utfördes 2008. 

Ekeröds avfallsupplag drivs av Merab som vill sluttäcka/återställa deponien. En 
Utredning/examensarbete har även genomförts 2001 med inledande provtagning och 
karakterisering av lakvatten från Mosshagen, Tjörnarp och Snogeröds avfallsupplags 
deponier. 

Enligt Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2006:6 6§) ska respektive kommun 
upprätta en avfallsplan där en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa 
eller miljön ska redovisas. I Avfallsplan för Eslöv, Höör och Hörby 2014-2017 anges målet 
”Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska. Alla kommuner och 
länsstyrelser ska ha identifierat, inventerat och riskklassat alla nedlagda deponier”. 
Åtgärden för att nå målet är att upprätta kontrollprogram för de kommunala deponier som 
efter fördjupad riskbedömning klassificerats till riskklass 2. 

Enligt delegationsbeslut av Lennart Fajermo föreläggs tekniska nämnden att inkomma 
med en inventering inklusive förslag till riskklassning för deponier, enligt skrivelse 2015-
05-07. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från miljöinspektör Lennart Fajermo, ”Beslut om riskklassning med åtgärdsplan 
för nerlagda deponier - Tekniska nämnden”, 2015-05-07. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 82 Revisionens granskning av 
debiteringsrutiner inom miljö- och 
byggnadsnämnden - revisionsrapport 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande, enligt 
skrivelse från miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson daterad 2015-06-04, som 
svar till revisorerna och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
2014/1348 i Miljö- och Byggreda. 

Revisionen har begärt att få in fler uppgifter som svar på deras rapport ”Granskning av 
debiteringsrutiner inom miljö- och byggnadsnämnden”. 

Man frågar efter vilka rutiner som skall ses över och vid vilka tidpunkter som arbetet 
räknas vara färdigt. 

Nedan följer svar på detta i form av den skrivelse som gick in till revisionen förra gången 
kompletterad med önskade uppgifter. De nya uppgifterna i kursiv stil, enligt skrivelse från 
miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson 2015-06-04. 

4.1 Vilka sorters avgifter debiteras av nämnden. 

Här konstaterar PWC att fullmäktige fattat beslut om en taxa för tillsyn enligt miljöbalken, 
plan- och bygglagen samt livsmedelslagen. PWC konstaterar också att taxorna för 
miljötillsyn räknas ut maskinellt i miljöreda medan avgifter för bygglov och olovligt 
byggande räknas ut manuellt. Man menar att risken för fel är större vi manuell uträkning 
och önskar därför att myndigheten skall utreda förutsättningarna för att systematisera 
beräkningarna. 

 

Nämnden menar att det inte riktigt har framgått för revisionen att risken för fel inte ligger i 
den manuella uträkningen då det handlar om en enkel aritmetisk beräkning. Svårigheten 
med beräkningen gäller att hitta rätt typfall från fullmäktiges beslut och detta är lika svårt i 
såväl datormiljö som förhand. Därför har myndigheten valt att göra arbetet för hand. 
Myndigheten kommer dock att se över möjligheten till ett alternativt beräkningssätt. 

 

SKL har presenterat en ny ”normtaxa” för bygglov. Nämnden kommer att följa hur denna 
taxa implementeras runt om i landet och vilka beräkningsverktyg som kan komma att 
utvecklas i denna process. Någon sluttid för detta är inte satt. Om ett beräkningsverktyg 
utvecklas kommer nämnden att undersöka möjligheterna att implementera det i 
verksamheten 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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4.2 Relevanta dokumenterade rutiner avseende debiteringsprocessen finns och efterlevs. 

PWC konstaterar här att rutinerna enligt ovan finns men att de inte täcker hela 
debiteringsprocessen. Man anser också att de interna fakturorna inte granskas på lika 
noggrant sätt som de externa. Man anser också att rutinerna för registrering av nedlagd 
tid är bristfälliga. 

 

Myndigheten kommer att se över rutinerna för hur fakturor som skickas internt 
kontrolleras bättre innan de skickas iväg. 

 

Ett arbete för att uppdatera dessa rutiner i vårt kvalitetssystem är redan påbörjat och 
rutinerna stämmer nu bättre än tidigare. Arbetet kommer att fortsätta kontinuerligt för att 
fånga upp och dokumentera förändringar i arbetsätt. 

 

Rutinerna för nedlagd tid har redan förbättrats. 

 

4.3 Tillämpliga krav- och inkassorutiner finns dokumenterade. 

Enligt revisonen saknar myndigheten dokumenterade krav- och inkassorutiner. 

 

Nämnden konstaterar att det är riktigt att sådana saknas. Krav- och inkassorutiner är 
arbetsuppgifter som ligger på ekonomikontoret och dessa har hitintills skött detta på ett 
bra sätt.  

 

4.4 Kontroller i syfte att säkerställa 

 

4.4.1 Underlaget för fakturering 

Man anser att myndigheten har tillräckliga underlag för fakturering och att rutinerna 
fungerar väl. Dock anser man att rutinerna inte är tillräckligt dokumenterade. 

 

Myndigheten kommer att förbättra dokumentationen inom detta område. 

 

Ett arbete för att uppdatera dessa rutiner i vårt kvalitetssystem är redan påbörjat och 
rutinerna stämmer nu bättre än tidigare. Arbetet kommer att fortsätta kontinuerligt för att 
fånga upp och dokumentera förändringar i arbetsätt. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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4.4.2 Att utförda tjänster faktureras. 

PWC anser att kontrollerna för att säkerställa att all debiterbar tid faktureras inte är 
tillräckliga. Man konstaterar också att det inte finns något i internkontrollplanen som 
kontrollerar att samtliga nedlagda timmar faktureras. 

 

Myndigheten utför regelbundet sökningar i systemet för att se vilka ärenden som inte blivit 
fakturerade. Dessa gås sedan igenom för att utröna huruvida det blivit fel eller att de inte 
skall faktureras. Av legala skäl kan inte alla typer av ärenden faktureras. Detta gäller t.ex. 
remisser, obefogade klagomål, viss typ av rådgivning mm. 

 

Myndigheten kommer att utreda huruvida kontrollen av faktureringen kan förbättras. 

 

Däremot pekar PWC på en mycket viktig punkt i myndighetens arbete, nämligen uttaget 
av taxor i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. Detta uttag är mycket viktigt för 
myndighetens funktion och måste uppmärksammas ofta. Nämnden kommer att stötta 
myndigheten i arbetet med att ytterligare förbättra rutinerna för att ta ut rätt taxor. Det är 
nämndens mening att detta uttag är viktigt för att inte behöva finansiera mer än 
nödvändigt med skattemedel. Taxorna spelar också en viktig roll i tillsynsarbetet. 

 

Nämnden har undersökt om det finns andra (än det ovan beskrivna), bättre system att 
kontrollera huruvida fakturering av utförd tillsyn verkligen görs. Något sådant har inte 
hittats ännu. Den åtgärd som är utförd är att den ovan nämnda sökningen utförs oftare än 
tidigare. På så sätt hoppas nämnden att kontrollerna blir lättare och därmed noggrannare.  

 

4.4.3 Avstämning vid registrering av underlag för fakturering. 

Här anser PWC att det inte finns några synpunkter. Avstämningarna görs på ett riktigt 
sätt. 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson, 2015-06-04. 
Höörs kommun, Revisorerna, skrivelse 2015-05-21. 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 83 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och 
lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Timavgiften för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) fastställs till 900 kronor. 

2. Timavgiften för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
(2009:730) fastställs till 900 kronor. 

3. ”Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)” antas. Bilaga § 83 a 

4. ”Taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)” 
antas. Bilaga § 83 b 

5. ”Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)”, ”Taxa för tillsyn enligt lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel (2009:730)” och fastställda timavgifter ska gälla från och 
med den 1 oktober 2015. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0564 i Miljö- och Byggreda. 

Kommunfullmäktige tog 2015-03-25, § 31, beslut om tillägg till miljö- och 
byggnadsnämnden i form av tillsynen över tobakslagen samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. I enlighet med tobakslagen får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn 
av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Kommunen 
får i enlighet med lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ta ut avgift, av den 
som driver detaljhandel, för sin kontroll. 

Inför kommunfullmäktiges antagande av ”Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
(1998:808) m.m. inom Höörs kommun”, 2013-12-18 § 104, gjordes en beräkning av 
timkostnad för miljö- och byggnadsnämnden. Timkostnaden ska täcka det resursbehov 
som finns för att kunna bedriva tillsyn i den omfattning som krävs. Kommunfullmäktige 
fastställde, 2013-12-18 § 104, timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken och kontroll enligt 
livsmedelslagen till 900 kronor. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från miljö-och byggmyndighetschef Rolf Englesson och miljöinspektör Lisa 
Törnkvist, 2015-06-02. 
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, 2015-06-02. 
Taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 2015-06-02. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 84 Delegation till sektorschef för 
tobakslagen och lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel  

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta följande tillägg till ”Delegeringsordning 
Miljöfunktionen från MBN”: 

Tobakslagen (SFS 1993:581) 

Besluta om avgift enligt fastställd taxa (§ 19b) 

Meddela föreläggande eller förbud som behövs för att Tobakslagen ska följas (§ 20) 

Meddela förbud eller varning för försäljning av tobak vid allvarliga eller upprepade 
överträdelser av Tobakslagen (§ 20a) 

Besluta om att en tobaksvara skall tas omhand om den bjuds ut till försäljning eller 
uppenbart är avsedd att bjudas ut till försäljning i strid mot lagen eller en föreskrift som 
har meddelats med stöd av lagen (§ 21) 

Begära att erhålla upplysningar, handlingar, varuprover eller liknande som behövs för 
tillsyn enligt lagen (§ 22) 

Begära handräckning av polismyndigheten (§ 23b) 

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

Begära att få de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen (§ 21) 

Besluta om avgift enligt fastställd taxa (§ 23) 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0565 i Miljö- och Byggreda. 

Kommunfullmäktige tog 2015-03-25, § 31, beslut om tillägg till reglementet i form av att 
tillsynen över tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel flyttades 
från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden. 

Beslutsmotivering 
För ett effektivt myndighetsarbete krävs att nuvarande delegeringsordning även omfattar 
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson och miljöinspektör Lisa 
Törnkvist, 2015-06-02. 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 85 Förslag till namnberedningsreglemente 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner namnberedningsreglemente enligt förslag och 
överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0044 i Miljö- och Byggreda. 

Att sätta namn på platser och anläggningar är en typ av kommunikation som kommunen 
har med sina medborgare. Det är därför viktigt att namnsättningen sker på ett likartat sätt 
för alla anläggningar. Då Höörs kommun nu växer ökar också behovet av nya namn och 
vikten av att dessa sätts på ett likartat sätt. 

Namnberedningen har ansvar för att föreslå namn till platser som gator, torg, parker och 
kvarter men också till kommunala anläggningar som skolor och fritidsanläggningar mm. 

Miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson skriver följande förslag till 
namnberedningsreglemente: 

Föreslagen ärendegång 

Då det någonstans i kommunen konstateraras att ett nytt namn behövs kallas en 
tjänstemannagrupp bestående av sektorschefen MBM, sektorschefen KoF (eller någon 
denna utser), en av informatörerna (som får denna uppgift av kommundirektören), 
Kommunarkitekten samt någon från kart- och mätverksamheten som sektorschefen SBS 
utser. Utöver dessa skall en representant för räddningstjänsten ingå. Denna ”kärngrupp” 
består således av 6 personer. Utöver dessa skall även representanter från de 
sektorer/verksamheter som berörs kallas. 

Ansvar för att meddela sektorschefen MBM att tjänstemannagruppen behöver inkallas är 
alla som ser att ett namn av den typen som beskrivs ovan kommer att behövas. Detta kan 
t.ex. vara skolchefen som ser att en ny skola kommer att byggas eller att en gammal 
skola fått en ny användning och därmed behöver ett nytt namn. Ett extra stort ansvar att 
se om nya namn behövs i kommunen har den ovan nämnda ”kärngruppen”. 

Tjänstemannagruppen har frihet att ta fram namn på de sätt de önskar, men skall dels 
hålla kontakt med politikergruppen enligt nedan, dels verka för att namnsättningen blir 
logisk, tydlig och med anknytning till platsen. Tjänstemannagruppen skall tydligt motivera 
sitt förslag. 

De (eller dessa) förslag går sedan vidare till en politikergrupp bestående av presidierna i 
MBN och KoFN. Då dessa har ett färdigt förslag skall även presidiet i den nämnd som har 
hand om verksamheten ha godkänt detsamma. Politikergruppen har givetvis också 
möjlighet att remittera sitt förslag till den eller de som de finner lämpligt. 

Förslaget går därefter vidare för beslut. 
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Beslutsnivåer 

Beslut när det gäller gatu- och kvartersmark tas i MBN. 

Samtliga andra namn beslutas om i KS. 

För namn av principiell betydelse kan KS välja att skicka dessa vidare till KF för beslut. 

Beslutsunderlag 
Förslag till namnberedningsreglemente, 2015-06-04. 
_____ 
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§ 86 Underlag för eventuell ny detaljplan för 
Ängsbyn 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom skrivelse från bygglovsarkitekt 
Ulrika Larsson, daterad 2015-06-03, och översända den till planavdelningen tillsammans 
med arbetsgruppens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2013/0506 i Miljö- och Byggreda. 

Bygglovsarkitekt Ulrika Larsson lämnar följande redogörelse i skrivelse: 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2012-06-19 § 62 bl.a. att gällande detaljplan för 
området skulle kompletteras med skydds- eller varsamhetsbestämmelser för att 
säkerställa ett bevarande med hänsyn till kulturmiljön. Det finns ett ömsesidigt intresse 
hos både Höörs kommun och fastighetsägarna i Ängsbyn, att det tas fram en ny 
detaljplan för att säkerställa att de höga arkitektoniska värdena i området och dess 
speciella karaktär bevaras. Det finns även intresse av att bostäderna ändå ges möjlighet 
att uppfylla de krav som ställs på en modern bostad. En arbetsgrupp från Ängsbyn har 
tagit fram ett dokument med önskemål på vilka delar de anser vara viktiga att ta ställning 
till. Det finns bland annat önskemål om att det placeras miljöhus vid parkeringarna för att 
undvika stora soptunnor vid varje fastighet och att sopbilar kör in i området. Det bedöms 
vara realistiska förslag och till större delen överensstämmer de med myndighetens tankar. 

Området Ängsbyn är en del av Bosjöklosterhalvön. Bebyggelsen uppfördes på 1970-talet 
som huvudsakligen fritidsbebyggelse kopplad till Bosjöklosters golfbana. De ursprungliga 
tankarna var att det skulle byggas flera områden med bebyggelse, ”skogsbyar” och 
”sjöstaden”. Dessa planer har aldrig förverkligats och är inte aktuella. Ängsbyn är byggt 
som grupphusbebyggelse med en enhetlig utformning. Byggnaderna är utformade som 
vinkel- eller T-hus med huskropparna som skydd mot gata och grannar. Tomterna 
omfattar själva byggnadsytan och ett tillhörande avgränsat gårdsparti. Detta ger stora 
gröna allmänningar mellan byenheterna samtidigt som gatumiljön blir intim. Varje tomt har 
direkt kontakt med den gemensamma friytan och därifrån med golfbanan, strövområden 
och Ringsjön. Till tomten hör en p-plats och dessutom finns besöksparkering vid infarten 
till varje bygata. 

Beslutsmotivering 
Området har ännu kvar sina har stora kulturmiljökvaliteter som en tidstypisk 1970-tals 
bebyggelse som sammantaget bildar en värdefull miljö. På 1970-talet uppfördes flera 
stora villamattor som en del av Miljonprogrammet, och de flesta av dessa har andra stora 
kvaliteter än det arkitektoniska uttrycket. Många av de här områdena är idag kraftigt 
förvanskade och anpassade till dagens ideal, utan att hänsyn tagit till byggnadens och 
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områdets karaktär. 

Ängsbyn kan inte klassas som ett av dessa villamatteområden utan är ett område som 
fortfarande har kvar sitt tydliga formspråk och uttryck. Arkitekten har gjort ett bra arbete 
och lyckats skapa skapat ett attraktivt område dit människor fortfarande gärna vill flytta, 
och att skydda området kommer att säkerställa att detta kan fortsätta. Området kommer 
inte längre att vara den speciella plats den är idag om det inte skyddas. 

Byggnadernas utformning och kvaliteter är väl värda att bevara. Husen är byggda av gult 
tegel med träpanel i vissa partier. Taken är valmade och täckta med betongpannor. 
Takutsprånget är stort och takfoten har ett fasat utförande. Den låga byggnadshöjden, det 
valmade taket med takpannor och det stora takutsprånget ger det unika och tidstypiska 
utseendet som bör bevaras. 

För att kunna bedöma lämplig utformning av byggnaderna och bevarande, bland annat 
med hänsyn till kulturmiljön, måste gällande detaljplan kompletteras med skydds- eller 
varsamhetsbestämmelser. 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från bygglovsarkitekt Ulrika Larsson, 2015-06-03. 
Arbetsgruppens förslag ”Hur ska Ängsbyn planeras” inklusive sopskiss, 2013-05-23 
_____ 
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§ 87 Yttrande i granskning av detaljplan 
Ljungstorp 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka planförslaget. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2014/0924 i Miljö- och Byggreda. 

Planenheten har översänt rubricerad detaljplan till Miljö- och byggnadsnämnden för 
granskning enligt reglerna för normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 6 
§. Syftet med detaljplanen är att aktualisera gällande detaljplan till gällande förhållanden 
och ge större byggrätter, ge möjlighet till rad- och parhus samt konferensverksamhet. 

Beslutsmotivering 
På fastigheten Sätofta 18:51, ca 270 meter från planområdet, finns en pågående 
verksamhet med motorsport som omfattar en motorbana med träningskörning och tävling 
med miniracingbilar. Denna verksamhet kan ge upphov till mindre bullerstörningar. Inom 
planområdet, på fastigheten Sätofta 1:39 finns idag 2 hästar. Även om det finns 
cykelvägar och kollektivtrafik med buss, är avståndet till livsmedelsbutiker och övrig 
service så pass stort att privatbilen får förutsättas vara det huvudsakliga transportmedlet 
för boende inom detaljplaneområdet. Detta kombineras med en möjlighet att fler 
människor ges möjlighet att bo i området, vilket är inte att betrakta att planera för ett 
minskat resursförbruk. Det hade varit önskvärt med miljöhus istället för sortering på den 
enskilda fastigheten då detta ger möjlighet till att sortera i fler fraktioner och man slipper 
trafik från sopbilarna inom området. 

Miljö- och byggnadsnämnden har ingen erinran om bedömningen att planen inte medför 
någon betydande miljöpåverkan, och därmed behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) upprättas. Det är positivt att detaljplanen för området uppdateras och blir mer 
lämplig för de krav och önskemål som ställs på områden för åretruntboende. Detta 
beskrivs redan i gällande Översiktsplan från 2002. Det förekommer idag flera stora 
avvikelser, framförallt vad avser exploateringsgrad då det efter VA-anslutningen 1987 
beviljats flera bygglov som överskrider gällande detaljplans bestämmelser. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från bygglovsarkitekt Ulrika Larsson, 2015-06-03. 
Granskningshandlingar: Planbeskrivning detaljplan för Ljungstorp, Plankarta med 
bestämmelser, Samrådsredogörelse, 2015-05-18. 
 
_____ 
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§ 88 Ansökan om strandskyddsdispens, 
Ormanäs 3:5 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

1. Nämnden 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) och uteplats (altan) på fastigheten Ormanäs 3:5. 

2. Som villkor för beslutet gäller att: 

- endast den del av fastigheten som är markerad som tomtplats enligt bifogad karta får tas 
i anspråk såsom tomt, 

- befintlig marknivå skall bibehållas, 

- påträffas fornlämningar kontaktas Länsstyrelsen och arbetet avbryts för vidare 
information från Länsstyrelsen. 

3. Karta tomtplatsavgränsning. 

4. 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. 

5. Avgift enligt fastställd taxa. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0021 i Miljö- och Byggreda. 

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18§b har inkommit till miljö- och 
byggnadsnämnden. Ansökan avser uppförande av garage/carport, altan samt en mindre 
tillbyggnad (uterum) på fastigheten Ormanäs 3:5 enligt bifogad ansökan med 
situationsskiss. 

Sökande är X, X, X, X. 

Fastighetsadress: Ormanäs 835. 

Som särskilda skäl för ansökan har uppgivits att ”den aktuella platsen är belägen på 
redan ianspråktagen mark”. 

Höörs kommun har 2015-01-26 besökt platsen. 

Platsen för den aktuella åtgärden ligger inom: 

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

- område med fornlämningar.  

 

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

 

Beslutsmotivering 
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte: 

- nya byggnader uppföras, 

- byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område 
där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

- grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 

- åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

 

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. 

 

Enligt 7 kap 25 § miljöbalken skall vid prövning av frågor om skydd av områden enligt 
detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att 
använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför 
inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. 

 

Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om utökat strandskydd vid 
Ringsjön, 300 meters bredd. Det framgår av handlingarna att uterummet och trädäcket 
(altanen) ska uppföras i direkt anslutning till befintliga byggnader och att garaget placeras 
mellan bostadshus och väg. Markanvändningen är idag gräsmatta, uppställningsplats för 
bil och ett grusat utrymme mellan befintliga byggnader. Vegetationen utgörs av 
gräsmatta. 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 1 miljöbalken anses föreligga. Det aktuella 
projektet bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens nyttjande av markområdet 
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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. 

 

I detta fall bestämmer miljö-och byggnadsnämnden att området inom rödmarkerad linje på 
bifogad kartan får tas i anspråk som tomt. Se bifogad karta. 

 

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 
Skrivelse från bygglovshandläggare Maria Dahlgren, 2015-06-03. 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2015-06-03. 
Situationsskiss 1:1000, Ormanäs 3:5, 3:6. 
Situationsplan 1:500 med tomplatsavgränsning, Ormanäs 3:5, 3:6. 
Beskrivning med foto. 
 
_____ 
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§ 89 Ansökan om strandskyddsdispens, 
Ormanäs 2:4 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

1. Nämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b § miljöbalken om 
strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad karta uppföra uthus enligt 
ansökan på fastigheten Ormanäs 2:4. 

2. Hela fastigheten får tas i anspråk såsom tomt. 

3. 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. 

4. Avgift enligt fastställd taxa. 

 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0558 i Miljö- och Byggreda. 

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18§b har inkommit till miljö- och 
byggnadsnämnden. Ansökan avser uppförande av uthus på fastigheten Ormanäs 2:4. 

Uthuset kommer att uppföras och användas som dubbelgarage, vinterförvaring av båt 
samt förråd om 105 kvm. På platsen befintlig bod/uthus kommer att rivas. Sökande är X, 
X. 

Som särskilda skäl för ansökan har uppgivits att aktuella platsen redan är ianspråktagen 
mark då marken redan idag upptas av en redskapsbod samt vedförråd, samt används för 
parkering för bostadens bilar. Aktuellt område utgörs av anlagd trädgård. Det framgår av 
ansökan att byggnaden kommer att uppföras så att den ska passa in i befintlig miljö. 

Höörs kommun har vid tiden för denna skrivelses tillkomst ej besökt platsen. 

Platsen för den aktuella åtgärden ligger inom: 

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

- riksintresse för kulturmiljö. 

Kommunikation: kommunikation av ”Förslag till beslut” har skett till sökanden. 
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Beslutsmotivering 
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte: 

- nya byggnader uppföras, 

- byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område 
där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

- grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 

- åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

 

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. 

Enligt 7 kap 25 § miljöbalken skall vid prövning av frågor om skydd av områden enligt 
detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att 
använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför 
inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. 

Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om utökat strandskydd vid 
Ringsjön, 300 meters bredd. Det framgår av handlingarna att markanvändningen idag är 
anlagd trädgårdsmark med uthus och vegetationen utgörs av gräsmatta, buskar och 
fruktträd. På fastigheten finns även sedan gammalt en gäststuga i fastighetens södra 
hörn. 

Marken är utifrån miljö- och byggnadsnämndens bedömning att betrakta som 
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 1 miljöbalken anses föreligga. 
Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning och 
åtgärden medför inga utökade allemansrättsliga begränsningar i och med att marken 
redan är ianspråktagen. 

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. 
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I detta fall bestämmer miljö-och byggnadsnämnden att fastighetsgränsen ska 
sammanfalla med området som får tas i anspråk som tomt. Detta eftersom området i sin 
helhet sedan gammalt är ianspråktaget som tomt inom vilket det finns en anlagd trädgård 
med fruktträd och även en gäststuga nere i det södra hörnet. Mellan fastigheten och 
strandlinjen finns ett skogsbeklätt område dit allmänheten har tillträde. 

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 
Skrivelse från bygglovshandläggare Maria Dahlgren, 2015-06-03. 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2015-05-25. 
_____ 
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§ 90 Ansökan om strandskyddsdispens, 
Sätofta 16:3 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

1. Nämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b § miljöbalken om 
strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad karta uppföra en carport på 
fastigheten Sätofta 16:3. 

2. Som villkor för beslutet gäller att: 

- endast den del av fastigheten som är markerad som tomtplats enligt bifogad karta får tas 
i anspråk såsom tomt, 

- befintlig marknivå skall bibehållas. 

3. Karta tomtplatsavgränsning. 

4. 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. 

5. Avgift enligt fastställd taxa. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0589 I Miljö- och Byggreda. 

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18§b har inkommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden. Ansökan avser uppförande av carport på fastigheten Sätofta 16:3. 

Sökande är X, X. 

Som särskilda skäl för ansökan har uppgivits att carporten ska användas till jordbrukets 
maskiner och fordon och uppföras på fastighetens nuvarande parkeringsplats, d.v.s. på 
mark som redan är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

Höörs kommun har vid tiden för denna skrivelses tillkomst ej besökt platsen. 

Platsen för den aktuella åtgärden ligger inom: 

- Ett område för vilket gäller förordnande om strandskydd vid Höörsån. 

Kommunikation: kommunikation av ”Förslag till beslut” har skett till sökanden. 
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Beslutsmotivering 
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte: 

- nya byggnader uppföras, 

- byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område 
där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

- grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 

- åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

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. 

Enligt 7 kap 25 § miljöbalken skall vid prövning av frågor om skydd av områden enligt 
detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att 
använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför 
inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. 

Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd vid 
vattendraget Höörsån 100 meters bredd. Det framgår av handlingarna att 
markanvändningen idag är parkeringsplats/uppställningsplats för jordbrukets maskiner 
och fordon. Platsen för åtgärden är belägen på motsatt sida om befintliga byggnader, sett 
från det skyddade vattendraget. 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 1 miljöbalken anses föreligga. 

Det aktuella projektet bedöms inte innebära något utökat intrång i allmänhetens nyttjande 
av markområdet enligt allemansrätten och 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. 

I detta fall bestämmer miljö-och byggnadsnämnden att med streck markerat området får 
tas i anspråk som tomt. Tomtplatsen är redan naturligt avgränsat med buskage och träd. 
Se karta. 
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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 
Skrivelse från bygglovshandläggare Maria Dahlgren, 2015-06-03. 
Ansökan om strandskyddsdispens med situationsplan, 2015-06-03. 
Karta med tomtplatsavgränsning. 
Ortofoto med tomplatsavgränsning. 
 
 
_____ 
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§ 91 Livsmedelsverkets uppföljande revision 
av livsmedelskontrollen i Höör 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna, nedan svar inklusive ”Beredskapsplan 
för livsmedel och dricksvatten” med bilaga 1-3, till Livsmedelsverket. 

 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2013/1108 i Miljö- och Byggreda. 

Livsmedelsverket genomförde den 12 mars 2015 en uppföljande revision av Höör 
kommuns livsmedelskontroll. Revisionen fokuserade på ett åtgärdssvar från Höör 
kommun, efter en revision från länsstyrelsen i Skåne län, som inkom till Livsmedelsverket 
28 april 2014. Vid revisionen den 12 mars 2015 fann Livsmedelsverket att det fortfarande 
fanns brister gällande Miljö- och byggmyndighetens finansiering av livsmedelskontrollen 
och arbetet med beredskapsfrågor. 

Livsmedelsverket begär en åtgärdsplan som redogör för när och hur korrigerande och 
förebyggande åtgärder kommer att vidtas med hänsyn till avvikelserna. Åtgärdsplanen 
ska vara verket till handa senast den 8 juni 2015. 

Livsmedelsverket har efter sin revision noterat avvikelser (fet stil nedan) och önskar en 
plan för att komma tillrätta med dessa avvikelser. Nämndens svar följer nedan: 

Myndigheten kunde inte visa att avgifter som debiteras företagen motsvarar 
kostnaden för offentlig kontroll. 

Nämnden kommer att göra sammanställning av kostnader och intäkter som redovisas till 
Livsmedelsverket senast den 31 oktober 2015. 

Myndigheten kunde inte visa i vilken utsträckning den kontrolltidsskuld som hade 
ackumulerats hade arbetats av. 

Miljö- och byggmyndigheten har ett tidsredovisningssystem inbyggt i diarieförings-
systemet EDP Miljöreda. Detta tidsredovisningssystem har använts på objektsnivå sedan 
april 2013. Ur detta system kan myndigheten dra ut listor på total tillsynstid och total 
nedlagd tillsynstid på varje tillsynsobjekt. 

För att över tid (3 år) kunna få fram om varje objekt har debiterats avgifter som motsvarar 
kostnaden för offentlig kontroll har tid lags in retroaktivt på alla objekt. Miljö- och 
byggmyndigheten har nu en lista över all nedlagd tid under de senaste tre åren fördelat 
per tillsynsobjekt. Denna sammanställning visar att en kontrolltidsskuld finns på vissa 
objekt. För att arbeta av kontrolltidsskulden kommer revision att göras på dessa objekt 
under 2015. I samband med revisionen kommer också risk- och erfarenhetsklassningen 
och beräkning av kontrolltid ses över. Extra resurser har satts in i form av inhyrd 
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livsmedelsinspektör under 2015. 

Myndigheten kommer hädanefter att redovisa kontrolltidsskulden till nämnden på dess 
första sammaträde på det nya året. 

Kontrollmyndigheten saknade en ändamålsenlig beredskapsplan som omfattar 
både dricksvatten och övriga livsmedel. 

Miljö- och byggmyndigheten har arbetat fram en beredskapsplan som omfattar både 
dricksvatten och övriga livsmedel, se bilaga. 

Beslutsordning 
Ordförande Lars-Håkan Persson (M) lägger fram miljö- och byggmyndighetens förslag till 
beslut enligt skrivelse 2015-06-04, med den ändringen i första stycket av svaret, 
”Nämnden kommer att göra sammanställning av kostnader och intäkter som redovisas till 
Livsmedelsverket senast den 31 oktober 2015”. Ordförande finner att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar enligt detsamma. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från miljöinspektör Catharina Olsson, ”Livsmedelsverkets uppföljande revision 
av livsmedelskontrollen i Höör”, 2015-06-04. 
Skrivelse av miljöinspektör Catharina Olsson, ”Beredskapsplan för livsmedel och 
dricksvatten”, 2015-05-07. 
Skrivelse av miljöinspektör Catharina Olsson, Bilaga 1 ”Omhändertagande av livsmedel”, 
2015-05-07. 
Skrivelse av miljöinspektör Catharina Olsson, Bilaga 2 ”Smittskyddsärende misstänkt 
matförgiftning”, 2015-05-07. 
Skrivelse av miljöinspektör Catharina Olsson, Bilaga 3 ”Rutin för provtagnings av 
livsmedel”, 2015-05-07. 
_____ 
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§ 92 Nedsättning av tillsynsavgift över Ekovind 
AB, Jordboen 1:1 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att sätta ned den årliga avgiften för tillsyn enligt 
miljöbalken över Ekovind AB (556343-8208) på fastigheten Jordboen 1:1 till 1 800 kr, 
motsvarande 2 timmars tillsynstid. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0567 i Miljö- och Byggreda. 

Ekovind AB driver en verksamhet med ett vindkraftsverk inom fastigheten Jordboen 1:1. 
Enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Höörs kommun (KF 2013-12-18, 
104 §) medför verksamheten en tillsynsavgift på 3 600 kr, motsvarande 4 timmars tillsyn 
enligt klassningskod 40.100. 

Beslutsmotivering 
Enligt 22 § i taxan får avgiften sättas ned om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter. 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att tillsynsbehovet är sådant att avgiften kan 
sättas ned.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från miljöinspektör Mattias Welander, 2015-06-03. 
_____ 
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§ 93 Nedsättning av tillsynsavgift över Noka 
Vind AB, Orup 4:4 och 4:5 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att sätta ned den årliga avgiften för tillsyn enligt 
miljöbalken över Noka Vind AB (556676-2026) på fastigheterna Orup 4:4 och 4:5 till 1 800 
kr, motsvarande 2 timmars tillsynstid. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0568 i Miljö- och Byggreda. 

Noka Vind AB bedriver en verksamhet med två vindkraftverk inom fastigheterna Orup 4:4 
och 4:5. Enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Höörs kommun (KF 2013-
12-18, 104 §) medför verksamheten en tillsynsavgift på 3 600 kr, motsvarande 4 timmars 
tillsyn enligt klassningskod 40.100. 

Beslutsmotivering 
Enligt 22 § i taxan får avgiften sättas ned om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter. 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att tillsynsbehovet är sådant att avgiften kan 
sättas ned.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från miljöinspektör Mattias Welander, 2015-06-03. 
_____ 
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§ 94 Tillsynsavgift enligt miljöbalken över 
Gruppstation vindkraft, Pugerup 1:16, 
Snogeröd 6:1 och Brostorp 5:2 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att klassificera verksamheten enligt klassningskod 
40.100 samt att sätta ned den årliga avgiften för tillsyn enligt miljöbalken över 
verksamheten till 1 800 kr, motsvarande 2 timmars tillsynstid. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2014/1400 i Miljö- och Byggreda. 

 X X, X X, X X och X X bedriver en verksamhet med tre vindkraftsverk inom fastigheterna 
Pugerup 1:16, Snogeröd 6:1 och Brostorp 5:2. Enligt taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken i Höörs kommun (KF 2013-12-18, 104 §) medför verksamheten en 
tillsynsavgift på 3 600 kr, motsvarande 4 timmars tillsyn enligt klassningskod 40.100. 
Förslag till beslut har kommunicerats skriftligen 2014-12-05. 

Beslutsmotivering 
Klassificering och beslut om avgift görs med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken samt den av 
kommunfullmäktige beslutade taxan. Enligt 22 § i taxan får avgiften sättas ned om det 
finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter. 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att tillsynsbehovet är sådant att avgiften kan 
sättas ned.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från miljöinspektör Mattias Welander, 2015-06-03. 
_____ 
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§ 95 Förhandsbesked för avstyckning av tomt, 
Bosjökloster 1:255 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

1. Nämnden är positiv till ansökan om förhandsbesked för avstyckning av fastigheten 
Bosjökloster 1:255, för uppförande av 3,5 meter maximal byggnadshöjd för ett och en 
halvplanshus (1,5), skala och proportioner anpassas till kringliggande lägre bebyggelse. 

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. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/BL077 i Miljö- och Byggreda. 

X X ansöker om förhandsbesked för att dela hans fastighet Bosjökloster 1:255, detta för 
att möjliggöra en avstyckning samt uppföra ett mindre bostadshus. Det finns redan en 
byggnad på den del som kommer att tillhöra den nya fastigheten. Området omfattas av 
detaljplan, en avstyckningsplan som den ligger inom närområde till Ringsjön där Höörs 
kommun antagit en policy för lägsta färdigt golvhöjd med hänsyn till Ringsjöns höga 
vattenstånd. 

Hörande av sakägare: avslutad 2015-06-16. Fem positiva svar har inkommit och tre med 
kommentarer. Den första med kommentaren att omgivande tomter är relativt stora, så den 
nya fastigheten bör ges större yta än det som föreslås. Den andra med kommentaren att 
en eventuell nybyggnad måste förläggas minst 5.0 in från gatan d.v.s. i linje med den på 
fastigheten 1:297 belägna byggnaden enligt bifogad skiss. Den tredje med kommentaren 
att fastighetsägare kommer endast att acceptera enplanshus, placering av detta hus bör 
ligga i samma linje som befintligt hus på fastigheten 1:297. 

Kommunikation: beslutsförlaget har kommunicerats med berörd part. 

 

Beslutsmotivering 
Fastigheten är belägen inom detaljplanerat APL 44, laga kraftvunnen 1939-10-30. Det 
finns inga bestämmelser om fastigheters storlekar eller byggrätt inom detaljplanen, men 
de flesta fastigheter är större än den föreslagna, i den direkta närheten är de minsta 
fastigheterna 1107 kvm, 1447 kvm och 1447 kvm, medan en medelstor fastighet är ca 
2500 kvm. Sökandes alternativ B, vilket innebär 1110 kvm bedöms därför vara det mest 
lämpliga av de två förslagen. 
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Fastigheten är belägen nära Ringsjön där det är stor risk för översvämningar. Kommunen 
har ansvar under minst 10 år för vattenskador till följd av hög vattennivå. Därför 
beslutades det om en policy på Kommunstyrelsens sammanträde 2013-09-12 § 12, där 
byggnader som uppförs i närområdet till Ringsjön inte får ha en lägre FG höjd än 56,5 
meter (angivet i RH2000). 

Rubricerad fastighet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt VA. Det är mindre än 
100 meter från fastighetsgräns till närmsta busshållplats mot Snogeröd eller Höörs 
Station. 

Ansökan bedöms uppfylla de allmänna krav avseende lokalisering av bebyggelse som 
finns angivna i 2 kap 5 § i Plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsordning 
Ordförande Lars-Håkan Persson (M) lägger fram miljö- och byggmyndighetens förslag till 
beslut enligt skrivelse, med det tillägget under punkt ett (1) [...], för uppförande av 3,5 
meter maximal byggnadshöjd för ett och en halvplanshus (1,5), skala och proportioner 
anpassas till kringliggande lägre bebyggelse. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från bygglovsarkitekt Ulrika Larsson, 2015-06-03. 
Översiktskarta, fastighet Bosjökloster 1:255. 
Bygglovshandling 6 - situationsplan, 2015-05-27. 
_____ 
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§ 96 Bygglov för ändrad användning från 
handel till friskvård, Hällbo 27 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

1. Nämnden beviljar ansökan om bygglov för ändrad användning från handel till friskvård 
med stöd av 9 kap 31c § 2. PBL (2014:900). 

Byggsamråd - Åtgärden kräver tekniskt samråd enligt 10 kap 14 § PBL, till vilket ni 
härmed kallas. Ta kontakt med Byggnadsinspektör Magnus Grönvall på 0413-281 85 alt 
e-post: magnus.gronvall@hoor.se för att boka tid för tekniskt samråd. 

Kontrollansvarig - Åtgärden kräver kontrollansvarig enligt 10 kap 9 § PBL. Som 
kontrollansvarig godkänns byggherrens förslag: Håkan Andersson, Hjällarödsvägen 3, 
243 92 Höör. 

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

3. Beslutet om bygglov kommer enligt 9 kap. 41 a och 41 b § § PBL att kungöras i Post- 
och Inrikes Tidningar. Berörda grannar/sakägare kommer att meddelas om kungörelsen. 
Bygglovet vinner laga kraft tre veckor efter kungörelsen/meddelandet. Åtgärder som 
påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft, sker på egen risk. 

4. Byggnadsåtgärderna får inte påbörjas utan startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. För att 
erhålla startbesked måste förslag till kontrollplan enligt 10 kap 6 § PBL inlämnas till Miljö- 
och byggmyndigheten. 

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

6. Avgift enligt fastställd taxa. 

 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/BL085 i Miljö- och Byggreda. 

Ansökan om bygglov för ändrad användning från handel till friskvård har inkommit. 

Sökande är X, X. 

Hörande av sakägare: 3 (tre) stycken är tillfrågade och har inget att erinra. 

Kommunikation: beslutsförlaget har kommunicerats med berörd part. 

Fastigheten ligger inom område som enligt plan är avsett för handel och ”om där så 
prövas lämpligt”, även för bostad. Detaljplanen upprättades 1982 och dess 
genomförandetid har därmed gått ut. Enligt 9 kap 31 c § 2. PBL (2014:900) får bygglov 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-06-16  37 (41) 
    
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN    
    
 

ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om genomförandetiden för planen har 
gått ut och om åtgärden innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som 
utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 
Bygglov enligt denna paragraf får endast ges under förutsättning att åtgärden inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, eller begränsning av rättighet eller pågående 
verksamhet i omgivningen enligt 9 kap 31e § PBL (2014:900).  

 

Beslutsmotivering 
Tänkt användningsområde (friskvård) innebär ett lämpligt komplement till den användning 
som har bestämts i detaljplanen (handel) enligt 9 kap 31c § 2. PBL. Åtgärden antas heller 
inte medföra någon betydande miljöpåverkan eller begränsningar av pågående 
verksamheter i området i enlighet med kraven i 9 kap 31e § PBL. 

Eftersom genomförandetiden har gått ut för gällande detaljplan, och övriga krav enligt 
gällande lagstiftning därmed kan anses vara uppfyllda, kan bygglov ges för åtgärden i 
enlighet med 9 kap 31 c § 2. PBL (2014:900). 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från bygglovshandläggare Maria Dahlgren, 2015-05-26. 
Bygglovshandling 15 - redovisning av tillgänglighet, 2015-04-21. 
Bygglovshandlingar 16-18 - fasadritning, planritningar, 2015-04-21. 
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Taxa för tillsyn enligt tobakslagen  
 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Höörs kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
tobakslagen (1993:581) med tillhörande förordning och bestämmelser. Miljö- och 
byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet. 

 

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med 
tobaksvaror. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan om försäljning av 
tobaksvaror, 

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

 

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning, 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd överklagas. 

 

5 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av Miljö- och 
byggnadsnämnden. 

 

6 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja den i denna taxa 
antagna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före 
avgiftsåret.  

 

Timtaxa 
7 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 900 kronor, år 2015, per påbörjad timme 
handläggningstid. 
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Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet 
(fast avgift) och i förhållande till den årliga handläggningstid som verksamheten tilldelats 
(årlig tillsynsavgift). 

 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme 
per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar 
mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 

 

Avgift vid anmälan  
9 § Avgift för handläggning av anmälan om försäljning av tobaksvaror tas ut med en fast 
avgift motsvarande två timmars handläggningstid. 

 

Avgift för tillsyn i övrigt 
10 § Avgift för återkommande tillsyn av verksamhet med försäljning av tobaksvaror till 
konsument tas ut med en fast årlig avgift motsvarande två timmars handläggningstid. 

 

11 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter det att anmälan har skett. För tillsyn 
som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av 
anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  

 

12 § Tillsynsåtgärder som utförs med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot 
villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära 
händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. Ej heller ingår tillsyn i samband med befogat 
klagomål eller i de fall brister, som kräver uppföljning, konstaterats. För sådana åtgärder 
tas timavgift ut för faktisk nedlagd handläggningstid. 

 

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 
 



 

 
   
Datum Diarienummer Sida 

2015-06-02 2015/0564-824 3 (3) 
MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN    

    
    

 

Avgiftens erläggande 
13 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Höör kommun, Miljö- och bygg- 
myndigheten. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
Betalas inte avgiften inom föreskriven tid debiteras dröjsmålsränta från räkningens 
förfallodag enligt kommunens bestämmande. 

 

Överklagan av avgiftsbeslut   
14 § Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen. 

 

____________________________________ 
Denna taxa träder i kraft den förste oktober 2015. I ärenden som rör anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel 
 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Höörs kommuns kostnader för kontroll enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och de föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen. Miljö- och byggnadsnämnden är kontrollmyndighet. 

 

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver detaljhandel, det vill säga försäljning av vissa 
receptfria läkemedel till konsumenter. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder vid kontroll. 

 

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Kontroll som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning, 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd överklagas. 

 

5 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av Miljö- och 
byggnadsnämnden. 

 

6 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja den i denna taxa 
antagna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före 
avgiftsåret.  

 

Timtaxa 
7 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 900 kronor, år 2015, per påbörjad timme 
handläggningstid. 

 
 
 
  
 

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 
 



 

 
   
Datum Diarienummer Sida 

2015-06-02 2015/0564-824 2 (3) 
MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN    

    
    

 

 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet 
(fast avgift) och i förhållande till den årliga handläggningstid som verksamheten tilldelats 
(årlig tillsynsavgift). 

 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i 
ärendet samt dokumentation och rapportering till läkemedelsverket. Sådan avgift tas ut för 
varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda kontrolltiden 
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För kontroller och inspektioner 
som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, 
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 
1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

Avgift för kontroll 
9 § Avgift för återkommande kontroll av verksamhet med försäljning av vissa receptfria 
läkemedel till konsument tas ut med en fast årlig avgift motsvarande två timmars 
handläggningstid. 

 

10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 
betalas från och med det kalenderår som verksamheten anmäldes. Fast årlig avgift ska 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  

 

11 § Kontroll som utförs med anledning av att verksamhetsutövaren inte rättar sig efter 
förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den 
fasta årsavgiften. Ej heller ingår kontroll i samband med befogat klagomål eller i de fall 
brister, som kräver uppföljning, konstaterats. För sådana åtgärder tas timavgift ut för 
faktisk nedlagd handläggningstid. 

 

Avgiftens erläggande 
12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Höör kommun, Miljö- och bygg- 
myndigheten. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
Betalas inte avgiften inom föreskriven tid debiteras dröjsmålsränta från räkningens 
förfallodag enligt kommunens bestämmande. 
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Överklagan av avgiftsbeslut   
13 § Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen. 

 

____________________________________ 
Denna taxa träder i kraft den förste oktober 2015. 
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