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LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA 
OCH MILJÖ 
 
Fastställda av kommunfullmäktige den 13 mars 2001, § 31 att gälla från den 17 
april 2001. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts 
dessförinnan (tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifter antagna den 13 oktober 
1987, § 185, med ändring den 14 februari 1989, § 23 och den 11 januari 1994, § 
9 upphör) 
 
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 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. 
 
§ 1 Inledande bestämmelser 

 
Utöver bestämmelserna i miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön. En anmälan enligt dessa föreskrifter skall enligt 46 § förordningen om miljö-
farlig verksamhet och hälsoskydd vara skriftlig och 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. 
 
§ 2 Avloppsanordning och annan toalett än WC 
 
För att inrätta avloppsanordning för bad-, disk- eller tvättvatten krävs tillstånd av  
miljö och stadsbyggnadsnämnden inom de områden som har märkts ut på kartbilaga 
A. Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver 
tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till 
enbart en allmän avloppsanläggning. 
 
§ 3 
 
Annan toalett än vattentoalett och sedvanlig torrklosett med latrinhämtning genom 
kommunens försorg får inte inrättas utan att anmälas till miljö och stadsbyggnads-
nämnden. 
 
§ 4 Djurhållning 

 
Det krävs tillstånd av miljö och stadsbyggnadsnämnden för att inom detaljplanelagt 
område hålla, 
 
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 
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2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, 
 
3.  orm. 
 
För att hålla giftorm gäller följande krav: 
 
- Ormen skall förvaras i låst terrarium i särskild byggnad (ej bostad) försedd 

med väl förankrade nätspärrar för ventilationsöppningar och fönster samt sluss. 
 
- Avloppet skall vara rymningssäkert. 
 
- Dörren till förvaringslokalen skall ha säkerhetslås, inbrottslarm samt vara upp-

skyltad med nämndens tillstånd och varningsanslag med texten ”Varning gift-
orm - obehöriga äga ej tillträde. Bett kan medföra fara”. 

 
- Dörren till byggnaden skall alltid hållas låst när vårdaren inte uppehåller sig i 

lokalen. 
 
- Innehavare av giftorm skall tillse att färskt, potent serum mot bett av varje sär-

skild art finns tillgängligt på närliggande sjukhus. Uppgift om var serumet 
finns tillgängligt skall finnas anslaget på dörren till lokalen. 

 
- Innehavare av giftorm skall vara myndig (18 år) samt kunna dokumentera att 

vederbörande besitter erforderliga kunskaper om varje arts levnadssätt och där-
med förenade säkerhetsrisker. 

 
- Tillståndet gäller ett år och förlängs automatiskt med ett år i taget om miljö och 

stadsbyggnadsnämnden ej funnit anledning till anmärkning. 
 
- Ovarsam hantering eller åsidosättande av villkor kan medföra att tillståndet 

återkallas med omedelbar verkan. 
 
§ 5 Tomgångskörning 

 
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i 
högst en minut . 
 
Detta gäller inte: 
 
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö, 
 
2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamåls-

enliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser upp-
värmning. 
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Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid färjkö 
eller järnvägsövergång. 
 
§ 6 Spridning av gödsel 
 
Den som avser att sprida naturlig gödsel eller slam från avloppsreningsanläggning 
inom eller närmare än 200 meter från planlagt område skall anmäla detta till miljö 
och stadsbyggnadsnämnden innan spridning sker. Anmälan enligt första stycket 
fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst eller fjäderfä 
om den sker i ringa omfattning, t.ex. på villatomt, och om nedmyllning sker i 
omedelbar anslutning till spridningen. Anmälan fordras inte heller om spridningen av 
orenligheten regleras i tillstånd enligt miljöbalken. 
 
§ 7 Skydd för vattentäkter 

 
Till skydd för grundvattentäkt skall lagring och spridning av slam från avloppsre-
ningsverk anmälas till miljö och stadsbyggnadsnämnden. Sådan anmälan skall ske 
senast en vecka innan leverans för lagring och spridning beräknas ske. Skyddsföre-
skrifter för kommunala vattentäkter har antagits enligt annan lagstiftning, men finns 
redovisade i särskild bilaga med karta (bilaga B). 
 
Sådant upplag av petroleumprodukter, tjära eller tjärprodukter, lösningsmedel, 
vägsalt eller andra produkter som kan förorena grundvattentäkt får inte anordnas utan 
tillstånd av miljö och stadsbyggnadsnämnden. Tillstånd erfordras inte om upplaget är 
prövat enligt miljöbalken. 
 
§ 8 
 
Tillstånd av miljö och stadsbyggnadsnämnden krävs för att inrätta och använda en ny 
anläggning för grundvattentäkt i de områden som har märkts ut med ”tillstånd” på  
kartbilaga C. Anmälan till miljö och stadsbyggnadsnämnden krävs för att inrätta och 
använda en ny anläggning för grundvattentäkt i de områden som har märkts ut med 
”anmälan” på kartbilaga C.  
 
Befintliga anläggningar för grundvattentäkter inom angivna områden ska anmälas till 
miljö och stadsbyggnadsnämnden. Sådan anmälan ska ha kommit in till nämnden  
senast den 31 december 2001. 
(Ulvesund, Laneberg, Kristevik, S.Munkeby, N.Munkeby, Strandskogen till 
Restenäs) 
 
§ 9 Eldning 

 
Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en 
vedpanna som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank, är inte 
tillåten inom detaljplanelagt område under tiden 1 maj - 15 september. 
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§ 10  
 

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att 
lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska vara torrt. All eldning med 
hushållsavfall och liknande material är förbjuden. 
 
§ 11 

 
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. 
 
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område får endast 
ske med torrt trädgårdsavfall om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa 
uppstår. 
 
§ 12 Camping 

 
Camping som inte sker på campinganläggning är förbjuden under tiden 15 maj - 15 
september inom de områden som har märkts ut på kartbilaga D. 
 
§ 13 Straff bestämmelser 

 
I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. 
 
§ 14 Undantag 

 
Miljö och stadsbyggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt 9 och 
12 §§ i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö och 
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 
 
§ 15 Avgifter 

 
Miljö och stadsbyggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om 
tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt 
dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
som kommunfullmäktige antagit. 
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