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     Nr: 4.7 
Antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2002, § 24 Dnr: 90/00 -830 
Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden den 5 februari 2007, § 10 
Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, § 131 Dnr: 645/09 -830 
 
LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 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 mil-
jöfarlig verksamhet och hälsoskydd och förordningen (1998:946) om svavelhaltigt 
bränsle gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
 
Originalkartan över detaljplanelagda områden samt områden med samlad bebyggelse 
finns på samhällsbyggnadsförvaltningen. Originalkartan över områden enligt § 6 finns 
på tekniska kontoret när det gäller kommunala vattentäkter och på samhällsbyggnads-
förvaltningen när det gäller övriga täkter. Bifogade kartbilagor anger översiktligt vilka 
områden som omfattas. 
 
Avloppsanordning och annan toalett än WC 
2 § Det krävs tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden för att inrätta  

1. förmultningstoalett, 

2. eltoalett, 

3. torrtoalett med latrinkompostering. 

Inom område med detaljplan, och område med samlad bebyggelse, som på kartbilaga 1 
markerats med A och B. 
  

Djurhållning 
3 § Det krävs tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, 
får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, orm, inom område med 
detaljplan, som på kartbilaga 1 markerats med A.  
 

Tomgångskörning 
4 § En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i 
högst en minut.  
Detta gäller inte: 
om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,  
om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga 
brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning. 
 



 2 (4)

Spridning av gödsel 
5 § Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill områ-
de med detaljplan gäller - utöver vad som följer av Statens jordbruksverks föreskrifter 
(SJVFS 1998:132) om försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel - följande:  
All spridning av gödsel skall ske på sådant sätt att så liten olägenhet som möjligt vållas 
omgivningen. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhål-
landen som minskar risken för luktolägenheter. Hög luftfuktighet och vind från bebyg-
gelsen innebär minsta risk. 
För spridning av stallgödsel och avloppsslam inom detaljplanelagt område (se kartbila-
ga 1 där områdena markerats med A) krävs tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden.  
Spridning av flytgödsel får ej ske lördagar, söndagar eller helgdagar under tiden 20 juni 
- 15 augusti (gäller hela kommunen). 
Tillstånd enligt tredje stycket fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nöt-
kreatur, 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.  
 

Skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter  
6 § Den som avser att anordna ett upplag som kommer att innehålla petroleum-, olje- 
eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produkter inom de om-
råden som har märkts ut på kartbilaga 2 C ska anmäla detta till samhällsbyggnadsnämn-
den innan upplaget tas i bruk.  
Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller 21 §§ 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 
11 kap. miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut 
om vattenskyddsområde.  
 

Eldning 
7 § Under perioden 1 juni - 15 september får småskalig eldning av fastbränsle för upp-
värmning och varmvattenproduktion endast ske i miljögodkänd vedpanna försedd med 
ackumulatortank, eller med av Statens provningsanstalt godkänd pelletsbrännare eller 
pelletskamin. Detta gäller inom område som har märkts ut på kartbilaga 1 med A.   
 
8 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillför-
seln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, 
plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbju-
den. 
Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska fin-
nas hos ägaren av anläggningen under minst 5 år. 
 
9 § Eldning av kvistar och grenar eller annat trädgårdsavfall inom områden med detalj-
plan är förbjuden. Kartbilaga 1 med markering A anger vilka områden som omfattas av 
detaljplan.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan efter ansökan från förening eller sammanslutning 
av fastighetsägare tillåta eldning med särskilda anvisningar på angiven plats inom de-
taljplaneområde. Detta gäller även fastigheter som ligger inom tätbebyggt område men 
som inte omfattas av detaljplan. 
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Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall som inte anvisas eller med-
ges i kommunens renhållningsordning krävs dispens av samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter. 
 
De som ansöker om tillstånd för eldning ansvarar genom egen kontroll för att eldningen 
sker enligt de förbehåll som meddelats. Samhällsbyggnadsförvaltningen följer upp ge-
nom stickprovskontroller eller på förekommen anledning. 
 
Spridning av bekämpningsmedel  
10 § Dispens för spridning av kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, som är av-
sedda för att bekämpa lövsly, över skogsmark eller för behandling av enskilda träd-
stammar enligt 14 kap. 20 § första stycket miljöbalken får inte medges i de områden 
inom kommunen som har märkts ut på kartbilaga 1 med beteckningen D. 
 

Svavelhaltigt bränsle 
11 § Det är förbjudet att förbränna eldningsolja som innehåller mer än 0,5 viktprocent 
svavel inom de områden som har märkts ut på kartbilaga 1 med A. 
 
Ansökan och anmälan  
12 § Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansö-
kan eller anmälan till samhällsbyggnadsnämnden enligt lokala föreskrifter meddelade 
med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen 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. 
 

Straffbestämmelser 
13 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. 
 

Dispens 
14 § Samhällsbyggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt §§ 4, 5 p 
2, 7, 9 - 11 i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 
 

Avgifter 
15 § Samhällsbyggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om till-
stånd 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. 
 

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft det datum kommunfullmäktige beslutar. Äldre 
lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan. 
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KARTBILAGA 1 

A omfattar detaljplanelagda områden i kommunen. 

B omfattar samlad bebyggelse (tätare bebyggelse som ej är detaljplanelagd). 

D omfattar skogs- och åkermark, mark för det rörliga friluftslivet, samt den del av 
kommunen som inte används för bostadsändamål.  

KARTBILAGA 2 

C omfattar område intill skyddsområde för vattentäkter eller täkter som inte har fast-
ställt skyddsområde (kommunala vattentäkter, gemensamhetsanläggningar och vatten-
täkter som används i livsmedelsverksamhet.) Innehavare av gemensamhetsanläggningar 
har getts möjlighet att få sina täkter med i kartbilagan. 






