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KUNGÖRELSE  
 
Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun beslutade den 15 oktober 2008 om några mindre 
ändringar av de lokala föreskrifterna. Kommunfullmäktige föreskriver 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 att följande lokala föreskrifter för att skydda människors 
hälsa och miljön ska gälla. 
 
Oxelösunds kommun föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande 
för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
(1993:1617). 
 
 
Inledande bestämmelser  
1 § 
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig nämnd för dessa lokala föreskrifter. 
 
Avloppsanordning och annan toalett än WC 
2 § 
Utöver kraven i 13 § förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs 
tillstånd inom hela kommunen även för inrättande av annan avloppsanordning än till vilken 
vattentoalett är ansluten. 
 
3 § 
Det krävs anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för inrättande av annat 
slag av toalett än vattentoalett, t.ex förmultningstoalett, eltoalett och torrtoalett. 
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Djurhållning 
4 § 
Det krävs tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser hålla 

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

 
Tomgångskörning 
5 § 
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 ändamålsenliga 

brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning. 
 
Spridning av gödsel 
6 §  
Vid spridning av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel gäller utöver vad som följer av 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 
växtnäring följande: 

1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som 
minskar risken för luktolägenheter. 

2. Organisk gödsel skall nedbrukas omedelbart efter spridningen, dock senast inom 10 
timmar. Detta gäller dock inte för spridning på bevuxen mark. Med spridning på 
bevuxen mark menas t.ex. spridning på mark efter vallskörd, efter avbetning på 
betesmark eller då gröda efter sådd nått en höjd av ca 10 cm. 

3. Spridning får inte ske närmare än 15 meter från sjö eller annat vattendrag. 
 
Skydd av enskilda grundvattentäkter 
7 § 
Anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden krävs för 
att inrätta och använda en ny anläggning för grundvattentäkt på öar i skärgården samt på 
fastlandet inom en zon 100 meter mätt från Östersjöns strandlinje vid normalt 
medelvattenstånd. 
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Eldning 
8 § 
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara 
god och att bränslet ska vara torrt med en högsta fukthalt av 25%. Pannan får endast eldas med 
det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas sådan anvisning får bränslet 
endast bestå av rent trä som inte är förorenat. 
 
Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos 
ägaren av anläggningen under minst fem år. 
 
9 § 
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller 
områdesbestämmelser är förbjuden under tiden 1 maj - 30 september. 
 
Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter och endast om det kan ske utan att 
väsentlig olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. 
 
Ansökan och anmälan 
10 § 
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en 
ansökan eller anmälan till Miljö- och 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 
11 § 
I 29 kap miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. 
 
Dispens  
12 § 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får medge dispens från dessa föreskrifter om det kan ske 
utan väsentlig olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
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Avgifter  
13 § 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 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 föreskrifter träder i kraft 10 november 2008. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE I OXELÖSUNDS KOMMUN 
 
 

 


