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Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke kommun
Kommunfullmäktige i Bräcke kommun har den 14 november 2012 med stöd av
9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 39-40 och 42-44 §§
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd antagit lokala
hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke kommun.
Den lokala föreskriften har följande lydelse, se bilaga 1.
LÄNSSTYRELSEN

Bilaga 1
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Bräcke kommuns lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön
Lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön för Bräcke kommun,
meddelade av kommunfullmäktige den 14 november 2012, § 81
Med stöd av 9 kap 7-8, 11-13 § miljöbalken (1998:808) samt 13, 39-40, 42-44 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd meddelar
kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för Bräcke kommun:
Inledande bestämmelser
1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter vars syfte är att
skydda människors hälsa och miljön.
Ansökan och anmälan
2 § Anmälan och tillståndsansökan enligt dessa föreskrifter prövas av bygg- och
miljönämnden.
Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och uppfylla de krav som finns föreskrivna i 25
och 45 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och i 19
kapitlet 5 § respektive 22 kapitlet 1 § i miljöbalken (1998:808).
Tomgångskörning
3 § Inom tätorterna Bräcke, Gällö, Pilgrimstad och Kälarne får motorn i stillastående
fordon hållas igång högst 1 minut utomhus.
Detta gäller inte:
1. om trafikförhållandena föranlett att fordonet stannat i t.ex. trafikkö
2. om motorn hålls igång för att driva annan anordning än uppvärmning och om denna
anordning är nödvändig för fordonets funktion. Detta kan t.ex. vara aktuellt för
rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd eller för personer med dokumenterade
medicinska behov, användande av ett kylaggregat på en kylbil, en vattenpump på en
släckningsbil eller en vedklyv på en traktor
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning
och järnvägsövergång.
Skydd av ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter
4 § Det krävs anmälan till Bygg- och miljönämnden för att anordna upplag för
petroleum, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra kemiska produkter
som kan förorena ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt. Anmälan krävs inte om
anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt annan lagstiftning.
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Avloppsanordning
5 § Enligt 13 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden för att:
1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas
2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanläggning
Enligt dessa lokala föreskrifter krävs dessutom tillstånd från bygg- och miljönämnden för
att:
3. inrätta annan avloppsanordning än vad som anges i punkterna 1-2, exempelvis
avloppsanordningar för BDT- (bad-, disk- och tvätt) vatten på fastigheter som ligger
inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser
Enligt 13 och 14 §§ i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd krävs anmälan till miljönämnden för att:
4. inrätta en annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-3
5. ändra en avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av
avloppsvattnets mängd eller sammansättning.
Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som
kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd för att
föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.
Annan toalett än WC
6 § Annan toalett än vattentoalett, t.ex. förmultningstoalett, eltoalett eller torrtoalett
med latrinkompostering får inte inrättas utan anmälan till bygg- och miljönämnden.
Latrinkompostering ska föregås av anmälan till bygg- och miljönämnden.
Djurhållning
7 § För att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer krävs det inom
område med detaljplan eller områdesbestämmelser tillstånd från bygg- och
miljönämnden för att hålla:
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller tjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. orm
Ett tillstånd för djurhållning kan förenas med vissa villkor.
Spridning av gödsel
8 § Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill
område med detaljplan ska söka tillstånd hos bygg- och miljönämnden innan spridning
sker.
Tillståndsansökan krävs även innan sådan spridning sker inom de tätbebyggda områdena
(Bräcke, Gällö, Pilgrimstad och Kälarne) och som inte omfattas av detaljplan.
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Inom de områden som avses i första och andra styckena, får naturlig gödsel, slam eller
annan orenlighet inte spridas närmare än 30 meter från sjö eller annat vattendrag och
den ska nermyllas i omedelbar anslutning till spridningen.
Anmälan enligt första och andra styckena fordras inte för spridning av välbrunnen gödsel
från nötkreatur, häst eller fjäderfä om den sker i ringa omfattning på t.ex. villatomt, och
om nermyllningen sker i omedelbar anslutning till spridningen. Anmälan fordras inte
heller om spridningen eller orenligheten regleras i tillstånd enligt miljöbalken
(1998:808).
9 § Den som avser att anordna gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning
inom område med detaljplan ska enligt 37 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd ska anmäla detta till bygg- och miljönämnden.
Detsamma gäller enligt dessa föreskrifter inom de tätbebyggda områden (Bräcke, Gällö,
Pilgrimstad och Kälarne) som har märkts ut i kartbilaga A-D.
Värmepump
10 § Enligt 17 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
krävs en anmälan till bygg- och miljönämnden för att få inrätta en
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.
Anmälan enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver tillstånd
enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och miljöskydd.
11 § Utomhus placerad luftvärmepump ska anordnas på sådant sätt att olägenhet för
människors hälsa inte uppstår.
Småskalig eldning mcd vissa fasta bränslen
12 § Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en
panna som inte är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler BFS 2011:6 eller försedd
med ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 juni – 31 augusti inom de områden
som har märkts ut på kartbilaga A-D.
Skötsel och tillsyn av eldningsanordningar för vissa fasta bränslen
13 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att
lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska vara torrt. Pannan får endast eldas med
det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas sådan anvisning får
bränslet endast bestå av sådant trä som inte är förorenat.
Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska sparas
hos ägaren av anläggningen i minst fem år.
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Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall
14 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område är
förbjudet under tiden 1 maj till 30 september. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande
brand- eller renhållningsföreskrifter eller utfärdade eldningsförbud. Det är aldrig tillåtet
att elda annat avfall än trädgårdsavfall.
Bränning av halm
15 § Det är förbjudet att bränna halm inom tätorterna Bräcke, Gällö, Pilgrimstad och
Kälarne.
Camping
16 § Camping som inte sker på campinganläggning är förbjuden under tiden 15 juni –
15 augusti inom tätorterna Bräcke, Gällö, Pilgrimstad och Kälarne.
Dispens
17 § Bygg- och miljönämnden får medge dispens eller medge undantag från vad som
gäller dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenhet från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.
Överklagande
18 § Bygg- och miljönämndens beslut enligt dessa föreskrifter kan överklagas hos
Länsstyrelsen.
Avgifter
19 § Bygg- och miljönämnden 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.
Sanktioner
20 § I 29 kapitlet i miljöbalken (1998:808) finns straffbestämmelser och i 30 kapitlet i
miljöbalken (1998:808) samt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns
bestämmelser om miljösanktionsavgifter.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
21 § Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1januari 2013. Äldre lokala föreskrifter
ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.
Kartbilagor
Bilaga A- Bräcke Tätort
Bilaga B- Gällö Tätort
Bilaga C- Pilgrimstad Tätort
Bilaga D- Kälarne Tätort
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