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Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön
Innehållsförteckning, §
1.
Inledande bestämmelser
2.
Avloppsanordning med eller utan anslutning av wc
3.
Djurhållning
4.
Tomgångskörning
5.
Spridning av gödsel
6.
Värmepump
7.
Eldning
8.
Bränning på mark
9.
Ansökan och anmälan
10. Straffbestämmelser
11. Dispens
12. Avgifter
Med stöd av 9 kap 7-8 §§ och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13 §,
17 §, 39-40 §§ och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
1§

Inledande bestämmelser

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. På kartor
utmärks de tätortsområden som omfattas av de i dessa lokala föreskrifter angivna bestämmelserna. Där så anges gäller bestämmelserna i hela
kommunen.
2§

Avloppsanordning med eller utan anslutning av wc

Tillståndsplikt gäller inom hela kommunen för inrättande av avloppsanordning där wc ansluts. I övrigt ska anmälan göras till miljö- och
byggnämnden vid inrättande av avloppsanordning för bad-, disk- och
tvättvatten. Motsvarande gäller vid anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
Undantag från tillståndsplikten enligt ovan gäller för anslutning till
kommunal eller annan befintlig gemensamhetsanläggning. För anslutning till sådan anläggning ska anmälan göras till miljö- och byggnämnden.

Titel:
Id nr:

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön

2 (4)

8:0
Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för större avloppsanordning för vilken tillstånd krävs enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
3§

Djurhållning

Hundar, katter och andra sällskapsdjur skall hållas så att de inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Hundar får ej vistas på kommunala
badplatser under perioden maj-september.
Det krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden för att hålla nedan angivna djurslag inom tätortsområde som anges på kartor.
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. orm
Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villor.
4§

Tomgångskörning

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får inte köras
på tomgång i samband med parkering inom hela Strömsunds kommun.
Undantag:
Om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö, eller
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.
5§

Spridning av gödsel

Den som avser att sprida slam eller annan orenlighet inom tätortsområde som anges på kartor ska anmäla detta till miljö- och byggnämnden
innan spridning sker.
Anmälan fordras inte för spridning av naturlig gödsel från nötkreatur,
häst eller fjäderfä om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till
spridningen. Anmälan fordras inte heller om spridningen av orenligheten regleras i tillstånd enligt miljöbalken.
6§

Värmepump

Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är
det förbjudet att inom hela kommunen utan anmälan till miljö- och
byggnämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, berg, yt- eller grundvatten.
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Anmälan enligt denna paragraf krävs inte för större värmepumpsanläggning för vilken tillstånd krävs enligt 5 § eller anmälan enligt 21 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
7§

Eldning

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller,
inom hela kommunen, att lufttillförseln ska vara god och att bränslet
ska både vara torrt och förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall,
plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande
material är förbjuden.
Inom tätortsområden som anges på kartor ska eldningsanordning vid
nyinstallation/utbyte vara av miljögodkänd typ. Vedeldad panna för
vattenburen värme ska i samband därmed anslutas till ackumulatortank. Tillfälligt förbud mot småskalig eldning av fasta bränslen kan utfärdas inom angivna områden om olägenhet uppkommer och skötsel
och tillsyn inte fungerar tillfredställande.
8§

Bränning på mark

All öppen förbränning av avfall, löv, kvistar eller liknande i kvittblivningssyfte är förbjuden inom tätortsområde som anges på kartor. Ansökan om dispens för eldning av majbrasor inom dessa områden ska
ske senast den 1 april. Se § 11.
9§

Ansökan och anmälan

Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska
en ansökan eller anmälan till miljö- och byggnämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara
skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.
10 § Straffbestämmelser
I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om påföljder, ersättning och
skadestånd. Vid brott mot de lokala föreskrifterna gäller dessa bestämmelser.
11 § Dispens
Miljö- och byggnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt
7 och 8 §§ i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.
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12 § Avgifter
Miljö- och byggnämnden 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.

