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Lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda 
människors hälsa eller miljön inom Nybro kommun 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2012-01-30, § 21  

 

Dessa föreskrifter gäller fr.o.m den 1 januari 2012. 

 

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 11-13 §§ Miljöbalken (1998:808) och 
13, 17, 39-40 och 44 §§ Förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, meddelar kommunfullmäktige följande 
lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön: 

 

Djurhållning 

§ 1 

Det krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljö- och 
hälsoskyddsfrågor för att hålla 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 

2. pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, 

3. giftig/farlig orm, 

inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 
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Tomgångskörning 

§ 2 

Förbränningsmotorer i stillastående motordrivet fordon får hållas 
igång utomhus i högst en (1) minut.  

Undantag gäller i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga 
brukande. Tomgångskörning för enbart uppvärmning eller kylning 
av fordonets kupé undantas ej. 

 

Skydd för dricksvatten 

§ 3 

För att anordna upplag av petroleumprodukter, slam, avfall, 
lösningsmedel, vägsalt eller liknande som kan förorena 
dricksvattnet, inom ett avstånd på 100 meter till enskild 
dricksvattentäkt, krävs anmälan till kommunens nämnd för miljö- 
och hälsoskyddsfrågor. 

Undantag gäller då upplaget är prövningspliktigt enligt annan 
lagstiftning eller genomgår återkommande kontroll av ackrediterat 
kontrollorgan. 

§ 4 

Organiska och oorganiska gödselmedel får ej spridas närmare än 25 
meter från i drift varande enskild dricksvattentäkt. 

Förbudet gäller inte då det finns marktäckande vegetation, såsom 
vall eller bete. Dock gäller alltid försiktighetsprincipen enligt 
Miljöbalken (1998:808). 

§ 5 

Kemiska bekämpningsmedel får ej spridas närmare än 50 meter från 
i drift varande enskild dricksvattentäkt. 

§ 6 

Tvätt av motorfordon får ej ske på hårdgjord yta om vattnet rinner 
direkt ner i dike, vattendrag eller gatubrunn. 
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Ansvar, ansökan och anmälan 

§ 7 

Bestämmelser om ansvar, ansöknings- och anmälningshandlingar m 
m finns i Miljöbalken (1998:808) med dess följdlagstiftning. 

 

Undantag 

§ 8 

Kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor får meddela 
undantag från de lokala hälsoskyddsföreskrifterna om det kan ske 
utan risk för att olägenhet för människors hälsa eller miljön 
uppkommer. 

 

_________________ 
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