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Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön 
Flera kommuner har efterfrågat underlag för föreskrifter tillskydd mot 
olägenhet för människors hälsa med anledning av miljöbalken. I huvudsak 
motsvarar möjligheterna att utfärda lokala föreskrifter inom hälsoskyddet 
vad som gällt tidigare. En nyhet är dock att en kommun får införa krav på 
tillstånd eller anmälan för att inrätta och använda ny anläggning för grund-
vattentäkt i områden där knapphet på sött grundvatten råder eller befaras 
uppkomma. En annan nyhet är möjligheten att utfärda föreskrifter för luft-
värmepumpar för en- och tvåfamiljshus. 

Vi har valt att ge ut Underlag för lokala föreskrifter för att skydda männi-
skors hälsa och miljön som en separat skrift och som en del i projektet 
Samordnad tillsyn ? miljö. Projektet drivs av Svenska Kommunförbundet i 
samarbete med ett antal kommuner i syfte att nå en bättre samordning 
mellan de central myndigheternas krav på den kommunala miljötillsynen. 

Bifogat underlag är framför allt exempel på hur av olika kommunala före-
skrifter kan formuleras. Vi har försökt att belysa de möjligheter som en 
kommun har att föreskriva om lokala föreskrifter. 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 före-
skrifter inom den egna kommunen. 

Innehållet i skriften kan hämtas hem som underlag för utformning av lokala 
föreskrifter från Kommunförbundets hemsida, www.svekom.se under Miljö 
och hälsa. 
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Frågor med anledning av denna skrift besvaras av Kerstin Blom Bokliden, 
plan- och miljösektionen, 08-772 41 93, samt Germund Persson, civilrätts-
sektionen, 08- 772 44 21. 
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