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LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA
MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020. Äldre lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 5, 13, 17, 39-40 och 42-44
§§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar
kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

INLEDANDE BESTÄMMELSER
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön.
Vissa punkter gäller bara i eller kring område med detaljplan, karta över dessa områden
finns på kommunens hemsida.

ANNAN TOALETT ÄN WC
2§
Det krävs anmälan till bygg- och miljönämnden för att inrätta
1. förmultningstoalett,
2. kem-, el/förbrännings- eller frystoalett.

DJURHÅLLNING
3§
Det krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden för att hålla nedanstående djur inom område
med detaljplan
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. giftorm
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TOMGÅNGSKÖRNING
4§
Inom område med detaljplan får fordon med förbränningsmotor gå på tomgång i högst en
(1) minut utomhus.
Detta gäller inte
1. om trafikförhållanden gjort att man stannar, till exempel i trafikkö,
2. om tomgångskörningen behövs för att driva annan anordning på fordonet än som avser
uppvärmning. Anordningen ska dock vara nödvändig för att fordonet ska kunna användas
för vad det är till för.

SPRIDNING AV GÖDSEL
5§
Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller upp till 100 meter
utanför område med detaljplan för boende gäller följande:
1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådant väder och vindförhållande som minskar
risken för luktolägenheter.
2. Nedbrukningen ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.

ELDNING
6§
Eldning av trädgårdsavfall inom område med detaljplan är endast tillåten under månaderna
mars och oktober. Endast torrt trädgårdsavfall får eldas, så som grenar, kvistar och ris.
Förbudet gäller inte traditionella bål som till exempel valborgsmässobål och som arrangeras
för allmänheten. Räddningstjänsten ska höras innan sådana bål anordnas.
Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.

ANSÖKAN OCH ANMÄLAN
7§
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller
anmälan till bygg- och miljönämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39,
40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig. Ansökan eller anmälan ska innehålla de uppgifter
som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att
bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan. Byggoch miljönämnden kan tillåta anmälan per telefon i de ärenden där så bedöms vara
tillräckligt.
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SANKTIONER
8§
Om man bryter mot föreskrifterna på sätt som är brottsligt, är bygg- och miljönämnden
skyldig att anmäla detta till åklagare och polis. I 29 kapitlet miljöbalken finns
straffbestämmelserna. I 30 kapitlet miljöbalken samt förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter finns bestämmelserna om miljösanktionsavgifter.

DISPENS
9§
Bygg- och miljönämnden får bevilja dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter, om
det är tydligt att det inte finns risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

AVGIFTER
10 §
Bygg- och miljönämnden får ta ut en avgift för:
- prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens,
- handläggning av anmälan,
- tillsyn.
Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område är antagen av kommunfullmäktige.
_______________________________________________________________________
Antaget av kommunfullmäktige den 31 oktober 2019, §91-2019
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