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Med stöd av 9 kap 10–13 § § miljöbalken (1998:808) och 39-40 § § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) fastställs följande hälsoskyddsföreskrifter för Nordmalings
kommun:
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.

Djurhållning
2 § Hållande av djur inom vissa områden
Det krävs tillstånd av det allmänna utskottet för att inom områden med detaljplan hålla:
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. Tupp
4. giftorm
Beslut med stöd av denna paragraf får förenas med villkor om vad djurhållaren måste
göra för att skydda människors hälsa och miljön från olägenheter som kan uppstå till
följd av deras djurhållning.

Utsläpp till luft
3 § Eldning utomhus
Eldning utomhus inom områden med detaljplan är förbjudet under tiden 1 maj-30
september. Förbudet gäller inte om det är uppenbart att eldning kan ske utan olägenhet
för människors hälsa eller miljön, eller risk för brandspridning, till exempel eldning av
torrt trädgårdsavfall i mindre omfattning.
För Valborgsmässoeldar ska räddningstjänsten och polismyndigheten kontaktas.
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande renhållningsföreskrifter eller utfärdade
eldningsförbud.
4 § Tomgångskörning
Ett stillastående motordrivet fordon får bara ha motorn igång utomhus i högst en minut
inom områden med detaljplan.
Förbudet enligt denna paragraf gäller inte:
•

om tillfälliga trafikförhållanden tvingar fordonet att stanna, exempelvis en
trafikkö,

•

om motorn måste hållas igång för att driva en anordning eller annan
utrustning för driftverksamhet på fordonet, t.ex. ett kylaggregat på en kylbil, en
vattenpump på en släckningsbil eller en vedklyv på en traktor.

Utsläpp till mark och vatten
2

5 § Spridning av gödsel

Den som avser att sprida naturligt gödsel, slam från reningsverk eller annan
orenlighet inom detaljplanerat område ska ha tillstånd för detta av det allmänna
utskottet innan spridning sker.
Tillstånd krävs dock inte för spridning av kompostjord innehållande slam från
reningsverk, slampellets, gödsel från häst, fjäderfä eller sällskapssvin i mindre
omfattning.
6 § Skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter
Den som avser att lokalisera ett lager för förvaring av olja, petroleum- eller
tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller liknande produkter inom detaljplanerat
område ska anmäla detta till det allmänna utskottet innan lagret tas i bruk. Anmälan
krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 11 kap
miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som förordnats i beslut om
vattenskyddsområde. Anmälan ska göras senast tre veckor innan lagret tas i bruk.

Prövning, straffbestämmelser, undantag och avgifter
7 § Ansökan och anmälan
Frågor om tillstånd och anmälan enligt dessa föreskrifter prövas av det allmänna
utskottet. Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska
en ansökan eller anmälan enligt dessa föreskrifter vara skriftlig och innehålla de
uppgifter och tekniska beskrivningar som behövs för en bedömning av det som
ansökan eller anmälan avser.
8 § Straffbestämmelser
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till
straffrättsligt ansvar enligt 29 kap miljöbalken.
9 § Dispens
Det allmänna utskottet får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter,
om det är uppenbart att det inte finns någon risk att människors hälsa eller miljön kan ta
skada av åtgärden eller verksamheten.

10 § Avgifter
Enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som
kommunfullmäktige antagit, får det allmänna utskottet ta ut avgift för prövning och
tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter.
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