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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/443

§ 142 Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö 2016
(revidering)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras med följande motivering:
”Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön”
återremitteras till miljö- och byggnadsnämnden som uppdras att komplettera
beslutsunderlaget med nu gällande föreskrifter och tidigare fattade beslut, att
markera föreslagna ändringar av den ursprungliga texten med gula överstrykningar och
att förbättra språket i föreskriften så att den inte innehåller syftningsfel.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun beslutade i kommunfullmäktige den 26 mars 2008 att anta Lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun. Miljö- och
byggmyndigheten har sett över dessa föreskrifter och föreslår en övergripande revidering.
Bakgrund
Miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (FMH), innehåller bemyndiganden för kommunerna att meddela lokala
föreskrifter. Endast föreskrifter med stöd i dessa bemyndiganden får utfärdas. Miljöbalken
ger kommunerna möjlighet att meddela föreskrifter som behövs till skydd mot olägenheter
för människors hälsa. I föreskrifterna kan det t.ex. anges att verksamhet som kan medföra
olägenhet för människors hälsa inte får bedrivas eller inrättas utan att kommunen har
lämnat tillstånd eller att anmälan har gjorts till kommunen.
Lagstiftaren har i 9 kap. 13 § miljöbalken särskilt angett att kommunala föreskrifter som
meddelats till skydd för olägenheter för människors hälsa inte får medföra onödigt tvång
för allmänheten eller ”annan obefogad inskränkning” i den enskildes frihet.
Vissa föreskrifter kan meddelas både med avseende på skyddet för människors hälsa och
skyddet för miljön. Detta gäller föreskrifter om enskilda avloppsanläggningar och
värmepumpar.
Föreskrifterna ska vara tydliga med vad som gäller och bör kungöras i god tid.
Kommunicering av föreskriften
Tekniska nämnden, Kultur- och Fritidsnämnden, VA-GIS-nämnden, Socialnämnden, Barnoch utbildningsnämnden samt Räddningstjänsten har beretts möjlighet att lämna yttrande
avseende revideringsförslaget. Yttrande har inkommit från Barn- och utbildningsnämnden,
Socialnämnden och VA-GIS-nämnden. Av dessa hade enbart VA-GIS-nämnden något att
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-30

2 (2)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

erinra och deras yttrande har tillmötesgått gällande de förändringar de föreslagit. VA-GIS
tycker att vid varje paragraf ska anges gällande paragraf i miljöbalken. Miljö- och
byggmyndigheten anser inte att det är nödvändigt att vid varje paragraf i föreskriften
hänvisa till gällande paragraf i miljöbalken.
Yrkanden
Hanna Ershytt (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras
med följande motivering:
”Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön”
återremitteras till miljö- och byggnadsnämnden som uppdras att komplettera
beslutsunderlaget med nu gällande föreskrifter och tidigare fattade beslut, att
markera föreslagna ändringar av den ursprungliga texten med gula överstrykningar och
att förbättra språket i föreskriften så att den inte innehåller syftningsfel.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett återremissyrkande och ett förslag från
kommunstyrelsen.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller om beslut ska
fattas idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

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