LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH
MILJÖN
ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2001-12-17 § 79
Inledande bestämmelser
1§
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.
Djurhållning
2§
Det krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. orm,
inom område med detaljplan.
Anm. Sällskapsdjur kan definieras som ett litet antal djur som enbart hålls för nöjes skull.

Tomgångskörning
3§
I Härnösands kommun får stillastående fordon med förbränningsmotor tomgångsköras i högst
en minut.
Förbudet gäller med följande undantag:
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.
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning.

Spridning av gödsel
4§
Vid spridning av naturligt gödsel inom eller intill område med detaljplan gäller följande:
1. Tidpunkten för spridningen ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som
minskar risken för luktolägenheter.

2. Nedbrukning bör ske i omedelbar anslutning till spridningen.
Skydd för ytvattentäkt
5§
För att undvika förorening av kommunens vattentäkt Bondsjön finns ett fastlagt
skyddsområde. Området är hela Bondsjön samt Långsjön med gränsen vid Billstabro samt
vidare österut till sjöns slut. Skyddsområdet omfattar en 100 meter bred strandzon mätt från
respektive sjös strandlinje vid normalmedelvattenstånd. För skyddsområdet gäller följande
föreskrifter:
1. Ensilageanläggning och upplag av gödsel eller gödningsmedel får inte anordnas med
mindre än att betryggande åtgärder vidtages för skydd mot vattenförorening.
Skyddsåtgärderna skall utföras enligt anvisningar lämnade av Miljö- och
Hälsoskyddsnämnden för varje särskilt fall.
2. Brandfarlig vara ska hanteras och förvaras enligt vad som föreskrivs för
vattenskyddsområde i Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 2000:4) om skydd mot
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor.
3. Andra för vattnet skadliga ämnen, såsom tjärprodukter, smörj- och transformatoroljor eller
andra liknande kemiska produkter, skall förvaras, transporteras och handhas på
motsvarande sätt. Miljö- och Hälsoskyddsnämnden har därvid att bestämma vilken mängd
som får lagras på fastighet samt föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall i
övrigt skall vidtagas.
4. Fasta eller flytande ämnen i övrigt får ej spridas, släppas ut, uppläggas eller förvaras så att
vattnet kan förorenas eller grumlas.
5. För uppställning av stationär maskin driven med flytande bränsle skall iakttagas vad som
föreskrivs i ovannämnda av naturvårdsverket utfärdade föreskrifter för skyddsområde.
6. Anläggning eller anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla
eller värmemagasin får inte anläggas utan tillstånd.
7. Tvätt av motorfordon skall ske med miljöanpassade rengöringsmedel.
Eldning
6§
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska
vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller
tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.
7§
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden
under tiden 1 maj - 30 september. För Valborgsmässoeld och liknande krävs anmälan till
räddningstjänsten. Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt
trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för
människors hälsa uppstår.
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter

Ansökan och anmälan
8§
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall en ansökan eller
anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden 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.
Straffbestämmelser
9§
I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.
Dispens
10 §
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt §3-§7 i dessa
föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt
inte föreligger.
Avgifter
11 §
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
den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

