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STYRDOKUMENT
DATUM

2010-06-14

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter
Detta dokument ersätter lokala hälsoskyddsföreskrifter fastställda av Kommun-
fullmäktige 1999-10-25 § 4.09                   

Djurhållning
1 §
För att få hålla

1 nötkreatur, häst, get, får eller svin
2 pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3 orm

inom område med detaljplan krävs särskilt tillstånd av myndighetsnämnden.

Gödselhantering
2 §
Spridning av

1 flytgödsel
2 fastgödsel från svin, höns eller mink
3 slam eller annan orenlighet

inom eller intill detaljplanelagt område är endast tillåten under förutsättning att
omedelbar nermyllning sker, samt att transport sker så att spill undviks.

Undantag från regeln gäller för spridning av flytgödsel på vall med marknära aggregat.

Grund- och ytvattenskydd
3 §
Sådant upplag av petroleumprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra produkter
som kan förorena ytvatten- eller grundvattentäkt får inte anordnas utan tillstånd av
myndighetsnämnden. Tillstånd erfordras inte om upplaget är prövningspliktigt enligt
annan lagstiftning.

4 §
Utan myndighetsnämndens tillstånd får ej släppas ut eller infiltreras inom 100 meters
avstånd från vattentäkt

1 avloppsvatten, som ej genomgått längre rening än slamavskiljning
2 koncentrerad mängd gödsel, djururin, slam, pressaft från ensilageberedning



2(2)

5 §
Inom inre eller yttre skyddsområde till kommunal eller enskild vattentäkt får borrning
för anläggande av bergvärme inte ske.

Luftvård
6 §
Inom hela kommunen får motorn i stillastående motordrivet fordon hållas i gång
utomhus högst en minut. Vad som sagts nu gäller ej om fordonet befinner sig i
trafikkö eller trafikförhållanden annars föranlett att fordonet stannats och ej eller om
motorn hålles i gång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenligt
brukande, driva annan anordning är sådan som avser uppvärmning.

7 §
Den som inom kommunen värmer sitt hus med anläggning avsedd för fast bränsle ska

• Elda med torr ved

• Se till att ha tillräckligt med lufttillförsel till brasan

• I övrigt sköta anläggningen så att närboende inte störs av tjock rökutveckling
eller nedfallande sot.

Ansökan anmälan
8 §
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet  och hälsoskydd ska en ansökan/
anmälan till myndighetsnämnden enligt dessa föreskrifter vara skriftlig och innehålla
de uppgifter och tekniska beskrivningar som behövs för en bedömning av det som
ansökan/anmälan avser. Ansökan/anmälan ska inlämnas till myndighetsnämnden
senast sex veckor innan arbetet påbörjas.

Ansvar
9 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot de kommunala föreskrifter som
meddelats ovan under § 1-7 dömes till ansvar enligt 29 kap 4 § Miljöbalken.

Undantag
10 §
Myndighetsnämnden får efter särskild prövning medge undantag från dessa före-
skrifter om det kan ske utan väsentlig olägenhet från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Avgifter
11 §
Avgift enligt särskild taxa kan, om kommunfullmäktige så beslutar, komma att tas ut
för prövning av ansökan om tillstånd enligt dessa lokala föreskrifter.


