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Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Antagna av kommunfullmäktige 1986-09-18 ändrade 1988-06-16 och 2003-01-16

Gäller fr o m 2003-01-16

Med stöd av 9 kap 7–8 och 10–13 § miljöbalken (1998:808), §3, 17, 39–40 och 42–44 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap 20–21 § miljöbalken och 5 § förordningen
(1998:946) om svavelhaltigt bränsle meddelar Kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser

1 §
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd och förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle gäller följande lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön.

Miljöskyddsnämnden är ansvarig nämnd enligt dessa lokala föreskrifter.

Avlopp och toalett

2 §
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan tillstånd enligt
miljöbalken inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett skall anslutas. Motsvarande gäller vid anslutning
av vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

Sådant tillstånd krävs enligt dessa lokala föreskrifter även för installation av annan avloppsanordning, t.ex.
BDT, inom de områden som redovisas på kartbilaga (karbilaga 1–6).

Tillstånd enligt dessa lokala föreskrifter krävs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd enligt 5 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, tillstånd enligt skyddsföreskrifter för vattentäkt eller
om avloppsanordningen skall anslutas till allmän avloppsanläggning.

Annan toalett än vattentoalett

3 §
Tillstånd krävs för installation av annan toalett än vattentoalett. Sådant tillstånd får meddelas endast om hinder
inte föreligger enligt 15 kap 18 § miljöbalken och 15–16 § lokal renhållningsordning.

Djurhållning

4 §
Tillstånd krävs för att hålla
1. nötkreatur, häst get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. orm
inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Tomgångskörning

5 §
Förbränningsmotor i stillastående fordon får hållas igång utomhus i högst en minut.
Detta gäller inte om
- trafikförhållandena föranlett fordon att stanna i t.ex. trafikkö
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- motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan
anläggning än sådan som avser uppvärmning.

Eldning

6 §
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område får endast ske under förutsättning av
att väsentlig olägenhet inte uppstår och att den inte strider mot renhållnings- och brandföreskrifter.

Tillsyn av eldningsordning

7 §
Tillsyn och skötsel av eldningsanordning för alla fasta bränslen ska genomföras i sådan omfattning att driften
av eldningsanordning inte orsakar olägenhet för omgivningen.

Ved och annat bränsle ska vara torrt med en högst fukthalt på 25 % om inte anläggningens konstruktion och
förbränningsteknik är avsedd för annan fukthalt.

Vid upptändning i samband med vedeldning ska inomhustorkad finhuggen ved användas om inte annan
anordning används som ger en ännu kortare upptändningsfas.

Material, som inte är avsett som bränsle eller är tillverkat av avfall o.d. förutom rent obehandlat träavfall, får
inte eldas.

Pellets/briketter som eldas i villapannor ska uppfylla kraven enligt svensk standard (SS 18 71 20). Vid
pelletseldning ska bränslet vara anpassat till den aktuella pelletsbrännaren.

All eldning ska ske med god lufttillförsel och under hög temperatur så att en så fullständig förbränning som
möjligt erhålles.

Skydd för ytvattentäkter och grundvattentäkter

8 §
Den som utomhus eller utan tätt underlag avser att anordna upplag som kommer att innehålla petroleum, olje-
eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produkter, som kan förorena yt- eller grund-
vattentäkter skall anmäla detta till miljöskyddsnämnden i god tid innan upplaget tas i bruk.

Sådan anmälan krävs dock inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller 21 § förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälan enligt denna föreskrift krävs heller inte när anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt bestäm-
melserna i 11 kap miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut om vatten-
skyddsområde.

Ansökan och anmälan

9 §
Frågor om tillstånd och anmälan enligt dessa föreskrifter prövas av miljöskyddsnämnden.

Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan/anmälan till miljöskydds-
nämnden vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för en bedömning av det som ansökan/anmälan
avser.

Tillstånd enligt ovan får förenas med särskilda villkor.

Ansvar

10 §
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Enligt 29 kap miljöbalken kan den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter dömas
till böter eller fängelse.

Undantag

11 §
Miljöskyddsnämnden får meddela undantag från dessa föreskrifter om det kan ske utan väsentlig olägenhet
från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Avgifter

12 §
Miljöskyddsnämnden kan ta ut särskild avgift för prövning av ansökan och handläggning av anmälan enligt
taxa som Kommunfullmäktige bestämmer.
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