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Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mörbylånga
kommun
Inledande bestämmelser
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och i förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Avlopp
2§
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd krävs det tillstånd miljö- och byggnadsnämnden för att inrätta en
avloppsanordning där vattentoalett är ansluten. Tillstånd krävs även enligt
dessa lokala hälsoskydds-föreskrifter för att inrätta annan avloppsanordning
än till vilken vattentoalett är ansluten, exempelvis avloppsanordning för
bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten).
Annan toalett
3§
Annan toalett än vattentoalett, till exempel förmultningstoalett, eltoalett eller
liknande får inte inrättas utan anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.
Anmälan ska ske i god tid före installationen.
Djurhållning
4§
Det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att hålla:
nötkreatur, häst, get, får eller svin,
pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
farlig/giftig orm
inom område med detaljplan.
Med fjäderfä som sällskapsdjur avses exempelvis högst 6 höns varav högst
en tupp. Om tupp hålls som sällskapsdjur ska den hållas i ett stängt och
mörkt utrymme kl. 22.00 – 07.00.
Tomgångskörning
5§
Förbränningsmotorer i stillastående motordrivna fordon får hållas igång i
högst en (1) minut utomhus. Detta gäller inte om:
1. trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, till exempel i trafikkö,
eller
2. motorn hålls igång för att, i den mån det behövs för fordonets
ändamålsenliga brukande, driva annan anordning än sådan som avser
uppvärmning eller kylning.
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Spridning av gödsel och slam
6§
Spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet i anslutning till
eller inom område med detaljplan eller inom vattenskyddsområde ska göras
enligt följande försiktighetsmått:
1. Spridning ska göras när väder- och vindförhållanden medför att risken
för luktolägenheter minimeras.
2. Gödsel ska spridas och hanteras utan risk för förorening av vattendrag,
brunnar eller grundvatten.
3. Nedbrukning bör ske i omedelbar anslutning till spridningen.
Skydd för yt- och grundvatten
7§
Det krävs anmälan till miljö- och byggnadsnämnden för att anordna upplag
för petroleum, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra
kemiska produkter som kan förorena ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt. Ny anmälan krävs inte i de fall anmälnings- eller tillståndsplikten
uppfyllts i enlighet med krav i annan lagstiftning.
8§
Tvätt av motorfordon får inte ske på hårdgjord yta om vattnet rinner ner i
dike, vattendrag eller dagvattenbrunn.
Värmepumpsanläggning
9§
Inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden
enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. För att inrätta sådan värmepumpsanläggning inom vattenskyddsområden krävs enligt dessa lokala föreskrifter tillstånd av miljö- och
byggnadsnämnden.
10 §
Utomhus placerad luftvärmepump ska anordnas på sådant sätt att olägenhet
för människors hälsa inte uppkommer.
Eldning
11 §
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen, till exempel
ved, pellets och briketter, gäller att lufttillförseln ska vara god och att
bränslet ska förvaras torrt. Eldningsanordningen får endast eldas med det
bränsle som den enligt tillverkaren är avsedd för. Eldning ska ske på sådant
sätt att inte olägenheter för omgivningen uppkommer.
12 §
Eldning av torrt trädgårdsavfall inom detaljplanerat område är förbjuden
under tiden 1 april - 30 september.
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Undantag
13 §
Miljö- och byggnadsnämnden får meddela undantag från dessa föreskrifter,
om det kan ske utan risk för människors hälsa eller för miljön.
Ansökan och anmälan
14 §
En ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden ska vara skriftlig
och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs
för att bedöma det objekt som ansökan/anmälan avser.
Ansvar
15 §
I miljöbalkens 29 kapitel finns bestämmelser om straff och förverkande.
Avgifter
16 §
Miljö- och byggnadsnämnden får ta ut avgift enligt av kommunfullmäktige
beslutad taxa för ansökan om tillstånd, handläggning av anmälan eller tillsyn
i övrigt enligt dessa föreskrifter.
Överklagande
17 §
Miljö- och byggnadsnämndens beslut enligt dessa föreskrifter kan
överklagas.
Ikraftträdande och upphävande av tidigare bestämmelser
18 §
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 2016-10-01 samtidigt upphävs
kommunfullmäktiges beslut 2015-05-19 § 85 Lokala hälsoskyddsföreskrifter
för Mörbylånga kommun.

