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Kommunfullmäktige i Vansbro kommun har beslutat om dessa föreskrifter 
2001-02-26, § 2 
 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

 

Inledande bestämmelser 

§ 1 

Utöver bestämmelserna i miljöbalken, (1998:808) förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd och förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle gäller 

följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

 

Djurhållning 

§ 2 

Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs enligt 39 § förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) särskilt tillstånd för att hålla: 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

3. Orm 

 

Tomgångskörning 

3 § 

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst 1 

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 

4 § 

Spridning av spillning från svin, fjäderfä, mink samt flytgödsel, slam från avloppsreningsverk 

och/eller latrin samt urin får enligt 40 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (SFS 1998:899) inte ske inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser 

utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. 

Spridning får ske utan tillstånd av väl brunnen gödsel från nöt, häst och fjäderfä i ringa 

omfattning om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen. 

Spridning av flytgödsel och urin på snötäckt eller tjälad mark får endast ske efter samråd med 

miljö- och byggnadsnämnden. 

Vid spridning av gödsel skall hänsyn tagas till vindriktning så att inttilliggande bebyggelse 

skyddas i mesta möjliga mån. 

 

5 § 

Enligt 37 och 42 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 

skall den som avser att anordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom 



område med detaljplan och områdesbestämmelser anmäla detta till miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Sådan anmälan erfordras även inom sådant tätbebyggt område i övrigt som redovisas med 

svartstreckad begränsningslinje på bifogad karta. Stukalagring på fält får endast ske efter 

samråd med miljö- och byggnadsnämnden. 

Anmälan erfordras inte om anläggningen kräver tillstånd enligt 5§ förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) eller kräver anmälan enligt 21 § 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). 

 

Skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter samt värmepump 

6 § 

Sådant upplag av petroleumprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra produkter som kan 

förorena ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt får enligt 40 § förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) inte anordnas utan tillstånd. Tillstånd erfordras 

inte om upplaget är prövningspliktigt enligt annan lagstiftning. 

 

7 § 

Inom yttre och inre skyddsområde för vattentäkt krävs tillstånd enligt 17§ förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) att inrätta en värmepumpanläggning 

för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

 

8 § 

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförsel ska vara 

god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller 

tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden. 

 

Ansökan och anmälan 

9 § 

Frågor om tillstånd enligt dessa föreskrifter prövas av miljö- och byggnadsnämnden. Enligt 46 

§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skall en 

anmälan/ansökan till miljö- och byggnadsnämnden enligt dessa föreskrifter vara skriftlig och 

innehålla de uppgifter och tekniska beskrivningar som behövs för en bedömning av det som 

anmälan/ansökan avser. 

En anmälan skall ha inkommit senast fyra veckor innan beräknad igångsättning. 

 

Straffbestämmelser 

10 § 

Enligt 29 kap. 9 § 3:e punkten miljöbalken, kan den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter 

mot föreskrifter som meddelas ovan under §§ 1-9 dömas till böter eller fängelse. 

 

Dispens 

11 § 

Miljö- och byggnadsnämnden får meddela undantag från dessa föreskrifter om det kan ske 

utan väsentlig olägenhet från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 

 

Avgifter 

12 § 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 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 

taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit. 



 

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 2001-03-1. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på 

ärenden som har inletts dessförinnan. 

 

 

Olle Emanuelsson 

Kommunchef 

 

Bilaga 

Karta 




