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Länsstyrelsens uppföljning av Höörs kommuns operativa tillsyn
enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Skåne har i maj 2017 utfört en uppföljning av den operativa tillsynen enligt
miljöbalken i Höörs kommun. Vid tillsynen kom ett antal påpekanden om förbättringar från
Länsstyrelsen till Höörs kommun. Miljö- och byggnadsnämnden svarar här för de delar som
riktats mot nämnden.
Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att som sitt svar på bifogad skrivelse från
Länsstyrelsen skicka nedanstående svar till Länsstyrelsen och till kommunstyrelsen för
kännedom.
Länsstyrelsens påpekanden finns i kursiv stil inom citationstecken nedan. Nämndens svar i
vanlig text under.
”Kommunen har en behovsutredning som omfattar tre år som är uppdaterad för 2017 och en
tillsynsplan för 2017. Behovsutredning och tillsynsplan är beslutad av den nämnd som i
kommunen ansvarar för den operativa tillsynen enligt miljöbalken. Beslutet om tillsynsplan
för 2017 borde tagits innan årsskiftet 2016/2017.”
Verksamhetsplanen gällande innevarande år blev försenad på grund av att vi inte var riktigt
färdiga med diskussionerna i tillräckligt god tid. Givetvis kommer vi att göra bättre i år och
planerar att föra upp en ny verksamhetsplan och behovsutredning för 2018 senast till
nämndssammanträdet i december.
”Behovet av tillsynsresurser för tillsyn av förorenade områden är bedömt som ”marginellt”
och inga tillgängliga resurser finns avsatta. Länsstyrelsen bedömer behovet som
underskattat och resurser måste avsättas för tillsynen.”
När verksamhetsplanen för 2017 utformades utgick vi från det kända materialet rörande
förekomsten av markföroreningar i Höörs kommun. I detta material är tillsynsbehovet för
dessa föreoreningar litet. Vi kommer däremot i nästkommande plan att ta extra höjd för att
aktivt leta efter förekomster som inte varit kända tidigare och också lägga extra resurser på
att under söka om befintliga föreoreningar behöver mer tillsyn.
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”I tillsynsplanen saknas beskrivning av vilka konsekvenser gjorda prioriteringar och
nedprioriteringar har.”
I befintlig plan finns konsekvenser nämnda, men det framgår inte tydligt vilka konsekvenser
de olika prioriteringarna har. Detta kommer att förbättras i den kommande planen. Ett nytt
speciellt kapitel införes där konsekvenser diskuteras.
”I miljö- och byggnadsnämndens beslut om tillsynsplan saknas skrivning om hur bristen på
tillgängliga resurser för tillsyn ska hanteras.”
Även detta påpekande äger sin riktighet och kommer i nästakommande plan att åtgärdas.
Det kommer att finnas konkreta förslag på äskande i budget redan i behovsutredningen, och
inte som nu komma upp först i budgeten med hänvisning till behovsutredningen.
”Det är svårt att göra bedömning vilken tillsyn som är finansierad via avgifter respektive
kommunbidrag.”
Ekonomin har i de existerande planerna inte tagits upp. Detta kommer att ske i
fortsättningen.

