Stockholms läns författningssamling
Upplands Väsby kommun
01FS 2007:95
Upplands Väsby kommuns föreskrifter
om lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa för Upplands Väsby kommun;

Utkom från trycket
den 7 mars 2007

beslutade den 22 maj 2006
(§ 59).

Med stöd av 9 kap. 7–8 och 10–13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 39–
40 och 42–44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa.
Inledande bestämmelser
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa.
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. Med sällskapsdjur menas djur som enbart och i litet antal hålls
för nöjes/sällskaps skull och inte för ekonomiskt utbyte.
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Avloppsanordning
3§
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
krävs det tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att
1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas och
2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att
3. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1–2, exempelvis avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten,
inom de områden som har märkts ut på kartbilaga 1.
Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd krävs anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden för att
4. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1–3,
5. ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring
av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.
Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän
avloppsanläggning.
4§
Det krävs anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden för att inrätta
1. förmultningstoalett,
2. eltoalett,
3. torrtoalett med latrinkompostering.
Gödselhantering
5§
Naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet får inte utan tillstånd spridas inom område med detaljplan, eller inom 500 meter från sådant område.
Tillstånd erfordras dock inte för spridning av väl brunnen gödsel från
nöt, häst och fjäderfä om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till
spridningen. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väderoch vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter.
Anm.
Utöver detta gäller vad som följer av Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 1999:79 och SFS 1998:915) om försiktighetsmått vid spridning
av gödselmedel.

2

Skydd av grund- och ytvattentäkt
6§
För anläggande av upplag av petroleumprodukter, lösningsmedel,
konstgödsel, bekämpningsmedel, vägsalt eller andra produkter som kan
förorena ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt krävs anmälan till
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Sådan anmälan krävs dock inte om anmälnings- eller tillståndsplikt
föreligger enligt 5 eller 21 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken om
vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut om vattenskyddsområde.
Tomgångskörning
7§
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång
utomhus i högst 1 minut.
Detta gäller inte:
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.
Eldning
8§
Eldning ska ske med god lufttillförsel och med torrt bränsle, om inte
konstruktionen medger annat. All eldning med hushållsavfall, plast,
målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.
Anm.
Användning av en eldningsanläggning för fasta bränslen är miljöfarlig
verksamhet enligt miljöbalken. Tillsyn och skötsel ska ske så att risk för
olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.
Med torr ved menas ved med en fukthalt under 25 %, vilket motsvarar en sommarsäsongs torkning under tak. Vid otillräcklig lufttillförsel
uppstår s.k. pyreldning med stora utsläpp av luftföroreningar.
Ansökan och anmälan
9§
En ansökan eller anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt
dessa lokala föreskrifter ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter
som behövs i ärendet.
Straffbestämmelser
10 §
Enligt 29 kap. miljöbalken kan den som med uppsåt eller oaktsamhet
bryter mot föreskrifterna dömas till böter eller fängelse.
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Dispens
11 §
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får meddela dispens från dessa föreskrifter om det kan ske utan väsentlig olägenhet från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
Avgifter
12 §
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan ta ut särskild avgift för prövning
och tillsyn enligt taxa som kommunfullmäktige fastställer.

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2007. Äldre lokala
föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

4

