FALKENBERGS KOMMUN
FÖRFATTNINGSSAMLING

Lokala hälsoskyddsföreskrifter
Dessa föreskrifter är fastställda med stöd av 9 kap 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken
(1998:808), 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
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.
2§
Tomgångskörning
Inom områden med detaljplan får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet
fordon hållas igång utomhus i högst en minut.
Det gäller dock inte om fordonet befinner sig i trafikkö eller om motorn behöver hållas
igång för att driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.
3§
Spridning av gödsel
Inom områden med detaljplan får inte utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd spridas naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet. Dock får utan särskilt
tillstånd, för hushållsbruk, spridas stallgödsel som är väl brunnen. Spridning skall
ske så att olägenhet ej uppkommer för omkringboende.
4§
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är
förbjuden under tiden 15 maj – 15 september.
All eldning på övrig tid ska ske så att det ej vållar olägenhet för omkringboende.
Eldning får för övrigt aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.
5§
Värmepumpsanläggning
Tillstånd krävs av miljö- och hälsoskyddsnämnden, enligt 17 § förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att uppföra värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten på fastigheterna Tröinge 2:89 m fl.
(Bilaga 1).
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6§
Straffbestämmelser
I 29 kap miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.
Avgifter
7§
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut avgift för prövning av ansökan om tillstånd
samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter genom särskild taxa inom miljöbalkens
område som kommunfullmäktige antagit.
--------------------------

Dessa föreskrifter ersätter tidigare fastställda KOMMUNALA FÖRESKRIFTER PÅ
HÄLSOSKYDDSOMRÅDET 1984-02-23 § 30 med ändring 1988-12-22 § 282.
_____________________
Kommunfullmäktige har fastställt föreskrifterna 2003-08-28 § 70 (dnr 2003-222) att gälla fr o m
2003-10-01
Kommunfullmäktige har ändrat föreskrifterna 2011-01-25 § 5 (dnr KS 2010-588)
Ändringarna har införts ovan.
Reviderad av kommunfullmäktige 2014-11-25 § 206 (KS 2014-355) och 2016-12-20 § 274 (KS 2016421)

