
 
 
 
 

Kalmar läns författningssamling 
Oskarshamn 
   
 
 
 
Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa och miljö 

Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun har i beslut  2005-
02-14 fastställt följande reviderade lokala föreskrifter för att skydda  
människors hälsa och miljö.  

08FS 2005:76 
 

Utkom från trycket 
11 november 2005 

Inledande bestämmelse 
 
1 §  
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller 
följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön.  
 
Samlad bebyggelse definieras i plan- och bygglagen (1987:10), 
PBL, 8 kap. 4 §. Det framgår av kartbilaga vilka områden som 
byggnadsnämnden beslutat ska betecknas som samlad bebyggelse. 
Eventuella ändringar i fråga om vilka områden som utgör samlad 
bebyggelse gäller, även i fråga om dessa bestämmelser, från och 
med det datum då byggnadsnämndens beslut om ändring träder i 
kraft. Ändringar i kartbilaga till dessa föreskrifter ska vara identiska 
med de ändringar som görs för byggnadsnämndens räkning 
 
Vad som sägs i dessa lokala bestämmelser gäller inte i de fall där 
generalläkaren utövar tillsyn över verksamheten eller åtgärden. 

 
Avloppsanordningar och annan toalett än WC 
 
2 § 
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
krävs det tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att 

1 inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett 
ska anslutas 

2 inrätta urinseparerande toalett  
3 ansluta vatten-/urinseparerande toalett till befintlig 

avloppsanordning samt enligt dessa bestämmelser 
inrätta 
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4 annat slag av toalett som förmultningstoalett,  
                      eltoalett, torrtoalett med latrinkompostering eller med   
                      dessa jämförbara toaletter          

 
Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden för att inrätta annan avloppsanordning än som 
anges i punkterna 1-3, exempelvis avloppsanordningar för bad-, 
disk- och tvättavloppsvatten.  
 
a inom område med detaljplan/områdesplan eller samlad 

bebyggelse  
b           inom området öster om Europaväg 22, markerat på   
                     kartbilaga 
c           inom områden som omfattas av strandskydd enligt 7  
                     kap. 13 och 14 §§    miljöbalken markerat på  
                     kartbilaga 
 
Observera att det därutöver enligt 13 och 14 §§ förordning om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden för att  
 
a           inrätta annan avloppsanläggning än som anges i § 2 
                      punkterna a-c ovan 
b ändra avloppsanordning om åtgärden kan medföra 

väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller 
sammansättning 

 
Djurhållning 
 

 3 § 
Inom område med detaljplan/områdesbestämmelser krävs det 
tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att hålla 
 

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

 
För hållande av orm krävs dessutom tillstånd även inom områden 
med samlad bebyggelse, se kartbilaga. 
 
Inom område med detaljplan tillåts inte ny hästhållning närmare än 
200 m till bostadsbebyggelse, skolor eller barnstugor. Redan 
befintliga ridanläggningar/hästställen markerade på karta (ÖP 2000 
sid. 18) tillåts fortsätta eller överlåta sin verksamhet. 
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Spridning av gödsel 
 

 4 § 
Skyddszoner minst 6 meter breda (räknat från strandbrinkens 
överkant) skall finnas där naturligt skydd saknas längs 
vattendrag (å, bäck, kanal eller större diken etc.) sjöar och 
Östersjön (räknat från strandlinje för högvattenyta) som gränsar 
mot spridningsarealerna. 
 
Mindre skyddszon, minst 1 meter bred skall lämnas där 
naturligt skydd saknas längs smådiken som gränsar mot 
spridningsarealerna.  
 
Skyddszonerna skall vara ständigt bevuxna med gräs och helst 
även med träd och buskar. De ska också vara ogödslade och 
obesprutade med kemiska bekämpningsmedel. 
 
Spridning får ej göras så att utspridd gödsel (stallgödsel 
och/eller andra gödselmedel) kan hamna i eller avrinna till 
vattenområde (å, bäck, diken, kanaler, sjö etc.). 
 
5 § 
För område med detaljplan/områdesbestämmelse eller samlad 
bebyggelse gäller, utöver av vad som följer av Statens 
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:79) - Om försiktighetsmått 
vid spridning av gödselmedel - följande: 
 
Vid spridning av stallgödsel på arealer som finns inom eller 
närmare än 300 m från område med 
detaljplan/områdesbestämmelse eller samlad bebyggelse, ska 
nedbrukning ske inom 4 timmar efter spridningen. 
Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och 
vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter.  
 

Gödselstad inom område med 
detaljplan/områdesbestämmelse eller samlad bebyggelse 
6 § 
Enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
krävs anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden av den som 
avser att ordna en gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning inom område med detaljplan. 
 
Enligt dessa föreskrifter krävs sådan anmälan även inom områden 
med områdesbestämmelser eller samlad bebyggelse. 
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Skydd för ytvatten och ytvattentäkter och enskilda vattentäkter 
 
7 §  
För att undvika förorening av ytvatten, Östersjön, sjöar och 
vattendrag eller kommunens vattentäkter bör tvätt av motorfordon 
ske i för ändamålet avsedd anläggning. 
 
Enklare tvätt, under förutsättning att den sker utan avfettning, får 
ske på gräsmatta eller annan icke hård yta som förmår att fånga upp 
tvättvattnet utan att det rinner till dike, vattendrag eller gatubrunn 
 
Tvätt av motorfordon får inte ske  

1 på asfalterade eller på annat sätt hårdgjorda ytor  
2 inom 50 m från strandlinje för högvattenyta eller i övrigt på 

plats som innebär att tvättvattnet, utan föregående 
oljeavskiljning, avleds till dagvattensystem, sjö, vattendrag 
eller Östersjön. 
 

Enligt dessa föreskrifter krävs anmälan till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden för att 
  3    inrätta och använda ny borrad grundvattentäkt eller        

 4    använda äldre borrad grundvattentäkt    
             inom området öster om E 22, markerat på kartbilaga 
 
8 § 
Spridning av gödsel och bekämpningsmedel av klass 1 eller 2, får  
inte ske närmare än  
a. 1 meter från diken 
b. 6 meter från sjö eller annat vattendrag 
c. 12 meter från dricksvattentäkt 
 
 
 
 
Spridning av bekämpningsmedel på skyddade områden 
 
9 §  
För att skydda nyckelbiotoper och områden med arter skyddade av 
Ramsarlistan får  
dispens för spridning av kemiska eller biologiska 
bekämpningsmedel, som är avsedda för att bekämpa lövsly, över 
skogsmark eller för behandling av enskilda trädstammar enligt 14 
kap. 20 § första stycket miljöbalken inte medges i de områden inom 
kommunen som har märkts ut på kartbilaga. 
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Värmepump 
 
10 § 
Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
är det förbjudet att utan anmälan till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden inrätta en värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.  
 
Enligt dessa föreskrifter krävs tillstånd av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden för att inrätta en sådan anläggning inom 
skyddsområde för allmän vattentäkt, inom ett avstånd av 50 meter 
från förordnad vattentäkt, se kartbilaga, samt i Östersjön, sjöar eller 
vattendrag.  
 
Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för 
värmepumpsanläggning som kräver tillstånd enligt 5 § eller 
anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd.  
 
Buller från luftvärmepump, fläktar, kylanläggningar och 
liknande 
 
11 § 
Buller från luftvärmepumpar bedöms på samma sätt som buller från 
fläktar, kylanläggningar och liknande som placeras utomhus d.v.s. 
enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller, (SNV 
Råd och riktlinjer 1978:5). 

 
Tomgångskörning 
 
12 § 
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas 
igång utomhus i högst en,1, 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 ändamålsenliga brukande - driva annan anordning 
(på fordonet) än sådan som avser uppvärmning eller 
komfortabelt klimat 

3. om det krävs för att fordonet vintertid ska kunna framföras 
trafiksäkert 
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Eldning 
 
13 § 
Småskalig eldning av fast bränsle för uppvärmning och 
varmvattenproduktion i en vedpanna som inte uppfyller Boverkets 
byggregler, BFS (1998:38), eller inte är försedd med 
ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 juni – 31 augusti 
inom område med detaljplan/områdesbestämmelse eller samlad 
bebyggelse  
 
14 § 
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen 
gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras 
torrt. Pannan får endast eldas med det bränsle som den enligt 
tillverkaren är avsedd för. Saknas sådan anvisning får bränslet 
endast bestå av rent trä som inte är förorenat eller behandlat med 
något slag av träskyddsmedel eller annan kemikalie. 
 
Så kallad ”pyreldning” får inte förekomma 
 
Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av 
eldningsanordningen ska finnas hos ägaren av anläggningen under 
minst fem, 5, år.  
 
15 § 
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall får bara ske under 
månaderna april och oktober 

 
Gatumusik 
 
16 § 
Utövande av gatumusik inom område med detaljplan/områdesplan 
eller samlad bebyggelse får endast ske mellan kl. 10.00 och kl. 
18.00 dagligen och under förutsättning att 
- ljudförstärkare/högtalare inte används i samband med utövande av 
musik. 
 
Begränsningen i första stycket gäller inte utövande av gatumusik 
som sker i enlighet med tillstånd som polismyndigheten utfärdat 
enligt ordningslagen. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i övrigt meddela de föreskrifter 
om utövande av gatumusik på viss offentlig plats som i ett enskilt 
fall behövs för att hindra att olägenhet för människors hälsa 
uppkommer. 
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Ansökan och anmälan 
 
17 § 
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
ska en ansökan eller anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden 
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 
 
18 § 
I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och 
förverkande. 

Dispens  
 
19 § 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i enlighet med miljöbalken 16. 
kap. 2 § för begränsad tid medge dispens från dessa föreskrifter. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får enligt samma lagrum förena 
tillstånd, godkännande samt dispens från dessa föreskrifter med 
villkor. 
 
Avgifter 
20 § 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 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. 
 
Ikraftträdande 
21 § 
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 2004-01-01 och ska 
tillämpas på ärenden som har inletts från och med denna dag. Äldre 
lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som inletts före detta 
datum. 
7 §, punkt 4 gäller från och med 2006-01-01. 
 
 
Oskarshamns kommun 

 


	08FS 2005:76
	Inledande bestämmelse
	Avloppsanordningar och annan toalett än WC
	Djurhållning
	Spridning av gödsel


	Gödselstad inom område med detaljplan/områdesbestämmelse ell
	Skydd för ytvatten och ytvattentäkter och enskilda vattentäk
	Spridning av bekämpningsmedel på skyddade områden
	Buller från luftvärmepump, fläktar, kylanläggningar och likn
	Tomgångskörning
	Eldning
	Gatumusik
	Straffbestämmelser



	Dispens
	Avgifter
	Ikraftträdande



