Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön

Föreskrifter meddelade av kommunfullmäktige 2000-10-01, ändrad 2001-10-16,
2011-03-01 och 2018-02-13.
Gäller fr.o.m. 2018-02-13
Avloppsanordningar och andra inrättningar
1§a Det krävs tillstånd för att inrätta avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten inom de
områden som har märkts ut på kartbilaga 1 samt inom områden som omfattas av strandskydd
enligt 7kap 14§ miljöbalken.
Djurhållning
2§ Det krävs tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin och orm. Tillstånd krävs även
för att hålla pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Tillståndsplikten gäller inom område med detaljplan.
Tomgångskörning
3§ Inom område med detaljplan får förbränningsmotor i stillastående fordon hållas igång i
högst en (1) minut. Detta gäller inte om motorn hålls igång för att i den mån som behövs för
fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anläggning än sådan som avser uppvärmning. Bästa teknik ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt ska då användas.
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller fordon som stannats vid fällda bommar vid järnvägsövergång.
Sprida gödsel
4§ Vid spriding av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område med
detaljplan gäller följande:
 Vinden ska vara från bebyggelsen
 Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen
 Spridning får inte ske närmare än 10 meter från sjö eller annat vattendrag.
Skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter
5§ Den som avser att anordna upplag av petroleum- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra produkter som kan förorena yt- eller grundvatten ska anmäla detta innan upplaget tas i bruk.
Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt annan lagstiftning.

Småskalig eldning
6§a Ved och annat bränsle ska vara torrt med en högsta fukthalt på 25% om inte anläggningens konstruktion och förbränningsteknik är avsedd för annan fukthalt.
Vid upptändning i samband med vedeldning ska inomhustorkad finhuggen ved användas om
inte annan anordning används som ger ännu kortare tändningsfas.
6§b Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall är förbjuden under tiden 1 maj – 15
augusti. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter och renhållningsordning.
Eldningsförbudet gäller inom områden med detaljplan.
Handläggning
7§a Dispens får medges från vad som gäller enligt 1-6 § §, om det är uppenbart att risk för
olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.
7§b Tillstånd, anmälan och dispens enligt dessa föreskrifter handläggs av bygg- och miljönämnden. Tillstånden får förenas med särskilda villkor.
7§c Avgift för prövning av ansökningar, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt
enligt dessa föreskrifter får tas ut enligt den taxa inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.
Skyddsjakt
8§ Skyddsjakt får endast ske utav kommunens utsedda kommunjägare, deras uppdrag är att
undanröja olägenhet för människors hälsa och miljö. Med olägenhet för människors hälsa
avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt
och som inte är ringa eller helt tillfällig.

