LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA SAMT MILJÖN I
ALVESTA KOMMUN
meddelade av kommunfullmäktige 2007-06-12
Med stöd av Miljöbalken (1998:808) 9 kap. 7 och 10-13 §§ samt Förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ meddelar
kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Inledande bestämmelser
§1
Utöver bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) § 1 och i Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, gäller följande lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön.
Miljönämnden är ansvarig nämnd enligt dessa lokala föreskrifter.
Tillstånd som meddelats enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
får förenas med villkor.
Avloppsanläggningar och annan toalett än WC
§2
Det krävs tillstånd även för att inrätta annan avloppsanordning än som avses i Förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 § första stycket, exempelvis
avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten), inom följande
områden:
-

Markemyr, Harsnäset, Blendabaden, Blädinge-Näs samt intilliggande bebyggelse enligt
bilaga 1.

-

Sjöudden

-

Fastställda skyddsområden för kommunala vattentäkter samt 300 meter kring
kommunala vattentäkten i Lidnäs.

Dessa områden har märkts ut i bilaga 1 och bilaga 2.
Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd
enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5 § eller anmälan enligt 21 §
eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän
anläggning.
Djurhållning
§3
Inom område med detaljplan får inte utan tillstånd av miljönämnden hållas nötkreatur, häst,
get, får eller svin. Detsamma gäller pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt orm.
Tomgångskörning
§4
Förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus under högst 1
minut. Detta gäller inte om fordonet befinner sig i trafikkö eller stannats på grund av andra
trafikförhållanden. Föreskrifterna gäller inte heller om motorn hålles igång för att driva annan
för fordonet speciell anordning än sådan som avser uppvärmning.

Spridning av gödsel
§5
Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller dylikt inom område med detaljplan eller
närmare än 300 meter från dessa ska anmäla detta miljönämnden innan spridning sker.
Inom dessa 300 meter gäller utöver vad som följer av Statens Jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 2004:62, SJVFS 1998:132) om försiktighetsmått vid spridning av gödsel följande:
-

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

-

Risken för vattenförorening ska beaktas. Spridning får ej ske närmare än 10 meter från
sjö eller vattendrag (d.v.s. som har rinnande vatten året runt).

Anmälan fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst eller fjäderfä
om det sker i mindre omfattning t ex på villatomt och om nedmyllningen sker i omedelbar
anslutning till spridningen. Anmälan fordras inte heller om spridningen regleras i tillstånd
enligt annan lagstiftning.
Kommentar:
Enligt kommunens renhållningsordning krävs tillstånd från miljönämnden om
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare avser att på fastigheten kompostera,
gräva ner eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa latrin.
Skydd för yt- och grundvattentäkter
§6
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att få lägga upp gödselstukor inom fastställda
skyddsområden för kommunala vattentäkter samt 300 meter kring kommunala vattentäkten i
Lidnäs, enligt bilaga 2.
§7
Spridning av bekämpningsmedel får inte ske närmare enskild vattentäkt än 24 meter, utan
nyttjarens medgivande. Miljönämnden har dock möjlighet att i enskilda fall besluta om annat
skyddsavstånd.
Kommentar:
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNF
1997:2) krävs tillstånd för användning av bekämpningsmedel inom skyddsområden för
vattentäkter.
§8
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av
värme eller kyla ur ytvatten eller grundvatten inom hela kommunen.
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av
värme eller kyla ur mark inom fastställda skyddsområden för kommunala vattentäkter samt
300 meter kring kommunala vattentäkten i Lidnäs, enligt bilaga 2.
Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver tillstånd
enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5 § eller anmälan enligt 21 §.
Kommentar:
Enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 17 § är det förbjudet att utan
anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Luftvärmepump
§9
Luftvärmepumpar får inte orsaka olägenheter för människors hälsa. Gällande riktlinjer för
buller ska följas.
Eldning av trädgårdsavfall
§ 10
Enligt kommunens renhållningsordning bör trädgårdsavfall i möjligaste mån komposteras på
fastigheten alternativt lämnas till kommunens bemannade återvinningscentraler.
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall är inom områden med detaljplan endast
tillåten under april och oktober månad under förutsättning att eldning sker så att olägenhet
för människors hälsa inte uppstår.
Eldning får dock aldrig ske vid utfärdat eldningsförbud från räddningstjänst eller länsstyrelse,
eller i strid mot gällande renhållnings- och brandföreskrifter. Vid eldning i större omfattning
ska räddningstjänst kontaktas.
Skötsel och tillsyn av eldningsanordning
§ 11
Följande gäller för vedeldning i bostad: Ved och annat bränsle ska vara torrt med en högsta
fukthalt på 30% om inte anläggningens konstruktion och förbränningsteknik är avsedd för
högre fukthalt. Eldning ska ske på sådant sätt att olägenhet för omkringboende inte uppstår.
Vid trivseleldning ska alltid stor hänsyn tas till väderleksförhållanden så att eldning undviks
då förhållandena är sådana att det är risk för olägenheter för omkringboende.
Dispens
§ 12
Miljönämnden får i enskilda fall medge dispens från dessa föreskrifter om det är uppenbart
att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.
Ansökan och anmälan
§ 13
En ansökan eller anmälan till miljönämnden ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter,
ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma det objekt som
ansökan/anmälan avser.
Straffbestämmelser
§ 14
I Miljöbalken 29 kap. finns bestämmelser om straff och förverkande.
Avgifter
§ 15
Miljönämnden får ta ut en avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för
handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt den taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område som kommunfullmäktige har antagit.

Dessa lokala hälsoskyddsförskrifter trädde i kraft 2007-07-10 då lokala
hälsoskyddsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 1991-01-01 upphörde att gälla.
Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.
BILAGA 1 områden där tillstånd krävs för BDT-anläggningar
BILAGA 2 kommunala vattenskyddsområden samt Lidnäs grundvattentäkt

