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Avdelningen för juridik  
Anna Marcusson 

Nämnder och förvaltningar med ansvar för 
miljöskydd/naturvård  
Juridik  

 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön  
Sedan underlaget till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa senast upp-
daterades 2002 har bl.a. förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd förändrats i vissa hänseenden. Vidare har ett antal av de föreskrifter och 
allmänna råd som omnämns i föreskrifterna eller kommentarerna uppdaterats eller 
ersatts.  

De bemyndiganden i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som 
ligger till grund för föreskrifterna är dock i stort sett de samma som tidigare och 
huvuddelen av föreskrifterna har således inte förändrats.  

Tidigare föreskrifter om hantering av mjölk, svavelhaltigt bränsle och spridning av 
bekämpningsmedel har dock tagits bort. Som nyheter kan vidare noteras att anmäl-
ningskrav för luftvärmepumpar inte längre begränsas till en- eller tvåfamiljsfastig-
heter. Vad gäller dispenser för att bekämpa lövsly med kemiska bekämpningsmedel 
har kommunen numera möjlighet att motsätta sig att sådana dispenser meddelas i en-
skilda fall men kan inte ensidigt besluta om i vilka områden sådana dispenser för-
bjuds. I anledning av en dom från Mark- och miljööverdomstolen under 2011 bör 
kommuner uppmärksamma utformningen av föreskrifterna om eldning.  

Bifogat underlag är, liksom tidigare, framför allt exempel på hur olika kommunala 
föreskrifter kan formuleras. I flertalet fall torde det inte finnas behov av så många och 
detaljerade föreskrifter som exemplen visar. Det är således upp till varje kommun att 
utifrån sina specifika förutsättningar bedöma i vilka frågor och för vilka områden det 
är motiverat att utfärda föreskrifter inom den egna kommunen.  

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för juridik 

 
 

Germund Persson  

  
 Anna Marcusson 
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Bilaga: 
Skriften Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
 
Underlaget finns att hämta på SKLs hemsida www.skl.se Vi arbetar med/Tillväxt och 
samhällsbyggnad/miljö- och hälsoskydd/Underlag för taxor och planering. 

Frågor i anledning av denna skrift kan ställas till Anna Marcusson, avdelningen för 
juridik, 08-452 75 49 eller till Kerstin Blom Bokliden, avdelningen för tillväxt och 
samhällsbyggnad, 08-452 78 60. 
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