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Verksamhetsplan för perioden 2020-2022
Tillika tillsynsplan och behovsutredning enligt
miljötillsynsförordningen (2011:13)
Miljöenheten har utifrån en behovsutredning, tilldelad budgetram och kommunfullmäktiges mål
gjort följande verksamhetsplan. Enheten har beräknat behovet av tid för att fullgöra sitt
uppdrag under perioden 2020-2022. Beräkningens slutsatser utgör verksamhetsplan,
tillsynsplan (tidsåtgången för de åtgärder som är planerade) och behovsutredning (tidsåtgången
för att kunna utföra den tillsyn som myndigheten är ålagd).

Kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktige har satt nya mål för mandatperioden, här tas målen upp i de delar som är
relevant för miljöenheten.
Målet ”Medborgarna och företagarna är en resurs i Höörs samhällsutveckling och ska tas tillvara
på ett positivt och lösningsfokuserat sätt” motiveras bland annat av att kommunen ska vara
serviceinriktad och varje kommunmedborgare och företagare ska bemötas på ett positivt och
korrekt sätt. Målet har en indikator att Nöjd-Inflytandeindex ska ökas i
medborgarundersökningen som genomförs vart annat år. Den andra indikatorn är att andelen
av kommunens ekonomi som omfattas av samverkansavtal. Här kan miljöenheten bidra genom
att utveckla sitt sätt att informera, handlägga ansökningar och utreda1, samt genom att utveckla
befintlig samverkan.
Målet ”God livsmiljö och bra boende för alla” motiveras så att Höör ska värna medborgarnas
hälsa, välbefinnande och livsmiljö. Målet har som indikatorer att nöjd region index i
medborgarundersökningen ska öka och befolkningstillväxten ska vara minst 250 invånare i
genomsnitt per år. Här bidrar miljöenheten i en betydande grad genom planerad tillsyn och
genom planerad inventering av enskilda avlopp.
Målet ” Långsiktig och hållbar ekonomi och miljö” motiveras genom att god ekonomi är viktigt för
Höörs kommun. Kommunen säkerställer att ekonomin även i framtiden är god genom att:
samverka med andra kommuner, myndigheter och civilsamhället för att skapa förutsättningar för
ett gott liv för medborgaren och för att aktivt främja företagarklimatet, agera förebyggande för ett
hållbart samhälle och i detta arbete vara en föregångare för medborgare och företag, utveckla
1

Svenskt näringslivs skrift ”Myndigheten som hjälper näringsidkare att göra rätt” från februari 2019.
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besöksnäringen genom att utveckla kommunen som destination samt genom att värna
kommunens unika och omväxlande natur, biologiska mångfald och lokala vattenresurser. Även här
kan miljöenheten påverka genom sin tillsyn men även genom att utveckla sina metoder och sitt
bemötande gentemot kommunens näringsidkare.

Omvärldsfaktorer med stark påverkan på verksamheten
Rekrytering
Det är generellt sett svårare att rekrytera erfaren arbetskraft. Detta kräver att vi har beredskap
för att lära upp den personal som rekryteras och ger ett ökat behov av att se över befintliga
rutiner.

Kommande lagstiftning
Ändring i Miljöprövningsförordningen kap 29, avfall antogs 2016. Verksamheter som är har gjort
en anmälan innan 5/1 2019 måste göra en ny anmälan.
Från och med 1 januari 2021 kommer det att krävas tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in
förpackningar och tidningar i Sverige. Ansökan ska lämnas in till Naturvårdsverket senast 31
mars 2020. Kommunen kommer var remissinstans och ska bistå sökande verksamheter med
planarbete för etablering av insamlingsplatser. Det finns ingen information om denna
tillståndsprocess även gäller det kommunala avfallsbolaget. Klart är att FTI vill hämta
fastighetsnära och lagstiftning har infört tvingande åtgärder för fastighetsägare för att anpassa
för detta.
Avfallsförordning 2011:927 § 15 gäller i dag, är ersatt 2018:1466 som träder ikraft siste december
2020. Idag får matavfall inte blandas med annat avfall. Ändringen är att annat avfall får hämtas
av andra operatörer ex. FTI, se ovan. Enligt §16 får inte farligt avfall blandas med annat avfall.
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Prioritering
Följande områden kommer prioriteras särskilt under 2020:




Information, bemötande och utredningsmetodik
Inventering av enskilda avlopp
Förorenade områden

Tillsynsområden
Miljöskydd
Industri
Miljöfarliga verksamheter omfattar alla verksamheter som på något sätt kan innebära en
negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Det kan till exempel innebära risk för utsläpp
till mark, luft eller vatten. Till miljöfarliga verksamheter hör bland annat bensinstationer,
fordonstvättar, värmeanläggningar, bilverkstäder, tillverkande industri, täkter mm. I tillsynen
kontrolleras hur företagen uppfyller miljölagstiftningens krav. En annan viktig del av kontrollen
är också att kontrollera så att säkerheten mot utsläpp och olyckor är hög.
År
2020
2021
2022

Tillsyn miljöfarlig
verksamhet (h)
500
500
500

Tillsyn kemisk
industri (h)
110
110
110

Tillsyn jordbruk
övrigt (h)
50
50
50

Totalt
660
660
660

Förorenade områden
Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors
hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller
vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning. Orsaken till föroreningarna kan
kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön
negativt. Enligt miljömålet Giftfri miljö ska åtgärder vidtas så att problemen med förorenade
områden i sin helhet ska vara lösta allra senast 2050 (nationellt delmål 7).
I Höör har 72 potentiellt förorenade områden identifierats och Länsstyrelsen har inventerat ett
antal nedlagda verksamheter i Höörs kommun. Utöver dessa finns pågående verksamheter där
kommunen är tillsynsmyndighet och där verksamheten kan innebära att det finns ett potentiellt
förorenat område. För många verksamhetsutövare är kunskapen och medvetenheten om
förorenade områden begränsad. Inventering och riskklassning enligt Naturvårdsverkets metodik
för inventering av förorenade områden, MIFO, ger den kunskap om förorenade områden som
behövs för att kunna ställa krav på verksamhetsutövare. Ju tidigare en verksamhetsutövare får
kunskap om vilka miljöskulder som finns, desto snabbare kan insatser göras för att minimera
föroreningsspridning.
Nämnden har tidigare fått kritik av Länsstyrelsen vid dess tillsyn för att inte lägga ner tillräckligt
mycket tid på förorenade områden. Under 2020 kommer området att prioriteras.
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År
2020
2021
2022

Tillsyn (h)
400
400
400

Strandskydd
Miljöenheten har ansvar för att tillse att strandskyddsbestämmelserna följs. Strandskyddet är till
för att säkra allmänhetens tillträde till strandlinjen samt för att säkra skydd för djur och växtliv i
den zonen. Det kommer årligen in cirka 20 ärenden.
År
2020
2021
2022

Tillsyn (h)
100
100
100

Tillsyn (st)
20
20
20

Lantbruk och hästgårdar
Tillsynen omfattar de delar av verksamheten som kan ha miljöpåverkan. I området ingår även
växthus, golfbanor och trädgårdsföretag. Viktiga punkter som ingår i kontrollen är hantering,
spridning, transport och förvaring av bekämpningsmedel, växtnäring, stallgödsel samt farligt
avfall som hanteras i verksamheten.
Det finns cirka 250 verksamheter inom detta område i kommunen. Många anläggningar är små
och kräver tillsyn mer sällan än de yrkesverksamma lantbruken.
En översyn och uppdatering av alla de tillsynsobjekt som finns i registret men som inte haft
tillsyn på många år behöver göras under 2020.
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År
2020
2021
2022

Planerad tillsyn (st/h)
20/100
50/300
50/300

Inventering/uppdatering och tillsyn i samband med detta
100-150 objekt, 300 h
50 objekt, 100 h
50 objekt, 100 h

Lantbruksområdet hanterar även om gödseldispenser, dispenser för användning av kemiska
bekämpningsmedel, slamfrågor mm.

Avlopp
Enskilda avlopp
I Höörs kommun finns det omkring 2 700 fastigheter med enskilt avlopp. Efter att kommunens
utbyggnadsplan är uppfylld kommer det kvarstå cirka 1 900 fastigheter som under överskådlig
tid inte kommer ha tillgång till kommunalt VA. Erfarenheterna från den tillsyn som bedrivits
sedan 2005 visar på att 30-60 % av anläggningarna inom varje område inte uppfyller de mest
grundläggande reningskraven. Detta leder till att bl.a. Ringsjöarna kontinuerligt tillförs
näringsämnen i stor mängd, med t.ex. algblomning som följd. Det är fastighetsägarens ansvar
att ha en godtagbar avloppsanläggning och myndigheten har som uppgift att se till att detta
efterlevs.
Myndigheten kommer att prioritera tillsynen av enskilda avlopp under 2020.
År
2020
2021
2022

Inventering (h)
1000
1000
1000

Inventering (st)
115
150
150

Tillstånd (h)
1000
1000
1000

Tillstånd (st)
150
150
150

Större avloppsanläggningar
I kommunen finns det ett antal (19 stycken, varav 3 kommunala) större avloppsanläggningar
som betjänar flera fastigheter eller en större verksamhet. Kommunen har tillsyn över dessa.
År
2020
2021
2022

Tillsyn (h)
107
104
104

Tillsyn (st)
8
8
8

Livsmedel
Livsmedelskontroll
Målet med den offentliga livsmedelskontrollen är att fastställa att livsmedelsföretagaren når
målen i livsmedelslagstiftningen och därmed tillförsäkrar allmänheten säkra redliga och korrekt
märkta livsmedel. Detta gäller även de livsmedel som säljs under marknader och dylika tillfälliga
arrangemang.
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Den kontrollskuld som uppkommit under tidigare år håller nu på att arbetas av. Under de
följande åren ska cirka 150 timmar kontrollskuld tas vart år, dvs 150 h 2020, 150h 2021, och 150
timmar 2022. Därefter kommer vi att vara i fas igen.
År
2020
2021
2022

Tillsyn/registrering
(h)
710
710
710

Inarbetad
kontrollskuld (h)
150
150
150

Allmänna vattentäkter
Myndigheten har tillsyn av kommunala vattenverk samt mindre allmänna vattentäkter som
finns i exempelvis restaurang med egen dricksvattenbrunn och campingar/hotell och
scoutstugor. Det finns idag cirka 25 sådana anläggningar och 3 kommunala.
Inom detta område samarbetar vi med Hörby kommun varvid Hörby sköter tillsynen på de
kommunala dricksvattenanläggningarna.
År
2020
2021
2022

Tillsyn (h)
30
30
30

Tillsyn (st)
10
10
10

Enskilda vattentäkter
Det viktigaste livsmedlet är vatten. Här har myndigheten främst ett ansvar för att se till att
hushåll med enskilda vattentäkter och barn under ett år får sitt vatten testat gratis. Normalt i
landet brukar denna test enbart omfatta bakteriella tester och ett enklare kemiskt prov. I Höörs
kommun däremot bjuder vi också på en betydligt mer omfattande analys som även omfattar ett
stort antal bekämpningsmedel och tungmetaller. Kommunen har aktivt kontaktat alla som får
ett otjänligt analysresultat för rådgivning, detta gäller såväl de som tar analys genom Höörs
kommun samt de som beställer egna prover.
År

Analyser (st)

2020
2021
2022

40
40
40

Analyser och
information (h)
100
100
100

Hälsoskydd
Området hälsoskydd omfattar sådant som innebär en risk för människors hälsa som till exempel
brister i inomhusmiljön (fukt, mögel, bristfällig ventilation, för hög/låg temperatur, förhöjda
radonvärden) och bullerstörningar. Arbetet innebär både planerad och oplanerad tillsyn, att ge
information till företag och medborgare samt att arbeta förebyggande. Den planerade tillsynen
omfattar bland annat skolor och förskolor, hygieniska verksamheter, vård- och
omsorgsboenden, offentliga lokaler och tillfälliga boenden. Den oplanerade tillsynen är till stor
del klagomålsärenden gällande till exempel brister i inomhusmiljön.
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År
2020
2021
2022

Tillsyn (h)
686
670
640

Tillsyn (st)
55
55
55

Tobak och liknande produkter, receptfria läkemedel, folköl och
utskänkningstillstånd samt retursystem flaskor och burkar för
drycker
Den nya tobakslagstiftningen innebär en mer omfattande tillståndsprocess och kan i stort
jämställas med ett utskänkningstillstånd. Tillsynstiden ökar uppskattningsvis med 30 % då kontroll
av ekonomi och personlig lämplighet ska genomföras. Övrig tillsyn enligt tidigare rutiner. Tillsyn av
receptfria läkemedel och folköl hanterar på samma sätt som den yttre tillsynen av tobak.
Kontrollen av returflaskor och burkar är begränsad till kontroll om förpackning ingår i
retursystemet. Eventuella brister ska rapporteras till Jordbruksverket.
År
2020
2021
2022

Alkoholtillsyn/
Tillstånd (h)
100
100
100

Tobaktillsyn/
Tillstånd (h)
54
54
54

Läkemedelstillsyn
(h)
16
16
16

Miljöenheten

Gunilla D Skog

Rolf Carlsson

Tf. Miljö- och byggchef

Tf. Miljö- och byggchef
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50

Totalt
(h)
220
220
220
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