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Lokala hälsoskyddsföreskrifter
Djurhållning
1 § För att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur eller
3. orm
inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs särskilt
tillstånd av kommunstyrelsen. Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda
villkor.
Tomgångskörning med motordrivna fordon
2 § Förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång
utomhus i högst en minut.
Detta gäller inte:
1. om fordonet står still på grund av trafikförhållanden, t ex i en trafikkö.
2. om motorn hålls igång för att — i den mån det behövs för fordonets
ändamålsenliga brukande — driva en annan anordning än sådan som avser
uppvärmning.
Spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet
3 § Spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom område
med detaljplan eller intill sådant område skall ske på sådant sätt att
olägenheter för människors hälsa inte uppstår.
1. Naturlig gödsel och andra organiska gödselmedel som sprids skall brukas
ned så snart det är möjligt. Vid spridning av flytgödsel bör bandspridning
med släpslang eller myllningsaggregat användas i första hand. Används
bredspridningsteknik bör nedbrukning ske snarast efter spridning.
2. Spridning av naturlig gödsel och andra organiska gödselmedel skall
anpassas så att risken för luktolägenheter minimeras. Spridning bör
undvikas före och under helger om olägenheter för närboende kan befaras.
3. Spridning får inte ske närmare än 10 meter från sjö eller vattendrag.
Eldning
4 § Skötsel och tillsyn av eldningsanordning för vissa fasta bränslen.
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för vissa fasta bränslen gäller
följande:
1. Lufttillförseln skall vara god till eldningsanordningen.
2. Bränslet skall vara torrt och förvaras torrt.
3. Eldning med hushållsavfall, plast, målat och tryckimpregnerat virke,
spånskivor eller liknande material är förbjuden.
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5 § Vid nyinstallation samt byte av panna avsedd för fast bränsle får endast
miljögodkänd panna med ackumulatortank användas.
6 § Kommunstyrelsen får meddela tillfälligt förbud mot småskalig eldning
med vissa fasta bränslen inom särskilt angivna områden. Ett tillfälligt
eldningsförbud omfattar inte fastigheter med miljögodkänd panna och
ackumulatortank.
Ansökan
7 § Enligt 46 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd skall en ansökan till Kommunstyrelsen om tillstånd enligt lokala
hälsoskyddsföreskrifter vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs
för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som krävs för att
bedöma de anordningar eller anläggningar som avses i ansökan.
Straffbestämmelser
8 § I 29 Kap Miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.
Dispens
9 § Kommunstyrelsen får medge dispens från vad som gäller i dessa
föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenhet från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.
Avgifter
10 § Kommunstyrelsen får ta ut avgifter för prövning av ansökan om
tillstånd eller dispens för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den
taxa för prövning och tillsyn som kommunfullmäktige antagit.
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