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31 Inledande

bestämmelser
§
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.

Avloppsanordning och annan toalett än WC
2§
Inom av Kommunfullmäktige eller Länsstyrelsen
fastställda vattenskyddsområden krävs tillstånd från
miljö- och byggnadsnämnden för inrättande av
avloppsanordningar även om vattentoalett ej ansluts.
(Avloppsvatten definieras enligt Miljöbalken 9 kap 2

§.)
Djurhållning
3§
Inom område med detaljplan krävs tillstånd av
miljö- och byggnadsnämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. orm.
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Tomgångskörning
4§
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång
utomhus i högst 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.

Spridning av gödsel och bekämpningsmedel
5§
Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill
område med detaljplan gäller — utöver vad som följer av Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:2 och SJVFS 2004:62) om spridning
av gödselmedel - följande:
1. Spridning bör ej ske lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar
inom områden där särskild hänsyn måste tas till bebyggelse.
2. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder-och
vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter.
3. Nedbrukning ska ske inom ett dygn från spridningstillfället.
4. Vid spridning intill vattendrag ska risken för vattenförorening särskilt
beaktas. Spridning får ej utföras så att gödsel kan avrinna till vattendrag och
inte närmare vattendrag än 10 meter såvida inte nedmyllningsaggregat eller
annan exakt spridning tex. slangspridare används.
6§
Spridning av gödsel får inte ske så att risk uppkommer för förorening av
enskild dricksvattentäkt. Ett minsta avstånd på 10 meter mellan
spridningsområde och dricksvattentäkt ska alltid hållas. Där de geologiska
eller topografiska förhållandena är sådana att risken för förorening av
vattentäkt är stor ska ett längre avstånd iakttas.
7§
Spridning av kemiska bekämpningsmedel får inte ske närmare än 6
meter från vattendrag eller 12 meter från enskild dricksvattentäkt.
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Eldning
8§
Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och
varmvattenproduktion i en fastbränslepanna som inte uppfyller Boverkets
byggregler BFS 1998:38 eller inte är försedd med ackumulatortank, är inte
tillåten under tiden 1 juni - 15 augusti inom de områden som har märkts ut
på kartbilaga A..Undantag görs vid strömavbrott.
9§
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att
lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Den 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. All
eldning med hushållsavfall, plast målat eller impregnerat virke, spånskivor
eller liknande material är förbjuden.
10§
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med
detaljplan är förbjuden under tiden 1 april - 30 september. För
Valborgsmässoeld och liknande krävs dispens av miljö- och
byggnadsnämnden.

Camping (regleras även i Lokala
Ordningsföreskrifterna § 15)
1

1§

All camping, även enstaka övernattning, som inte sker på
campinganläggning är förbjuden under tidenl5 juni — 15 augusti inom de
områden som har märkts ut på kartbilaga B.

Ansökan och anmälan
12§
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet.och hälsoskydd ska en
ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden 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.
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Dispens
13§
Miljö- och byggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt
§ 2 - § 11 i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter
från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter
14§
Miljö- oqh byggnadsnämnden 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. Dessa lokala föreskrifter
träder i kraft 2005-07-13. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden
som har inletts dessförinnan.

Straffbestämmelser
15§
129 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

