LOKALA HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR HÖGSBY KOMMUN.
Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-04, § 176

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 Högsby kommun.
Luftvård
§1
Inom Högsby kommun får motorn i stillastående motordrivet fordon hållas igång i
högst en minut.
Detta gäller ej: Om trafikförhållandena gjort att fordonet befinner sig i trafikkö eller
trafikförhållandena annars föranlett att fordonet stannat och ej heller om motorn hålls
igång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning eller kupékyla.
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid järnvägsövergång.
Den som inom kommunen värmer sitt hus med anläggning avsedd för fastbränsle
skall, elda med torr ved, se till att ha tillräckligt med lufttillförsel till brasan. I övrigt
sköta anläggningen så att närboende inte störs av tjock rökutveckling eller nedfallande sot.
Vid nyinstallation av samt byte av panna avsedd för eldning med fastbränsle får endast miljögodkänd panna med ackumulatortank installeras.
Braskaminer, kakelugnar, braskassetter etc. som nyinstalleras skall vara miljögodkända. Äldre nedmonterad kakelugn, som installeras av kakelugnsmakare, kan räknas som miljögodkänd Myndighetsnämnden skall genom bygganmälan informeras
om åtgärden.
Gödsling
§2
Flytgödsel, gödsel från svin, fjäderfä och mink, slam från reningsverk eller annan
orenlighet får inte utan tillstånd spridas inom detaljplanelagt områden. Tillstånd
krävs ej för spridning av väl brunnen gödsel från nöt, häst och fjäderfä i ringa omfattning och om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen. Ej heller
för kompostjord innehållande slam från reningsverk.
Undantag från regeln gäller för spridning av flytgödsel på vall med marknära aggregat.
Vattenvård
§3
I följande områden inom Högsby kommun krävs hög skyddsnivå, se bilaga 1, vid inrättande av enskilda avlopp.
• Vattenskyddsområde för de kommunala vattentäkterna

•
•

200 meter på båda sidor om Emån, Alsterån, och Nötån.
100 meter från strandlinjen vid övriga sjöar i kommunen med strandskydd.

Det krävs anmälan till myndighetsnämnden för att inrätta, förmultningstoalett, eltoalett och torrtoalett med latrinkompostering.
Det krävs anmälan till myndighetsnämnden för nyanläggning av bad-, disk– och
tvättavloppsvatten (BDT-avlopp).
Det krävs tillstånd av myndighetsnämnden för att inrätta berg/jordvärm inom
skyddsområde för vattentäkt.
Upplag av petroleumprodukter, lösningsmedel, vägsalt, slam från reningsverk eller
andra produkter som kan förorena ytvattentäkt eller enskild grundvattentäckt får inte
ordnas utan tillstånd. Tillstånd erfordras inte om upplaget är prövningspliktigt enligt
annan lagstiftning.
Användning av slam för gödsling som kan förorena ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt får inte ske utan anmälan.’
Djurhållning
§4
För att få hålla nötkreatur, häst, get, får eller svin, giftorm eller annan farlig orm,
pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom område med detaljplan krävs
särskilt tillstånd.
Ovanstående gäller inte jordbruksfastigheter med djurhållning den 1 juli 1983.
Ansökan
§5
Frågor om tillstånd och anmälan enligt dessa föreskrifter prövas av myndighetsnämnden. Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall
en ansökan eller en anmälan till myndighetsnämnden enligt dessa föreskrifter vara
skriftlig och innehålla de uppgifter och tekniska beskrivningar som behövs för en bedömning av det som ansökan eller anmälan avser. En anmälan skall ha inkommit senast två veckor innan beräknad igångsättning.
Ansvar
§6
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot de kommunala föreskrifter som
meddelats ovan döms enligt 29 kap miljöbalken (SFS 1998:808) till böter eller fängelse i högst två år.
Undantag
§7
Myndighetsnämnden får meddela undantag från dessa föreskrifter om det kan ske
utan väsentlig olägenhet från milö- och hälsoskyddspunkt.
Avgift
§8

Avgift enligt särskild taxa kan, om fullmäktige så beslutar, komma att tas ut för
prövning av ansökan om tillstånd enligt dessa lokala föreskrifter.

