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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
Beslutade av kommunfullmäktige den 23 juni 2004, § 92.
Kommunfullmäktige meddelar med stöd av 9 kap. 7, 8 samt 11-13 § miljöbalken (1998:808)
samt 13, 39-40 och 42-44 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso
skydd följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Inledande bestämmelser
1§

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om mil
jöfarlig verksamhet och hälso- skydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön.

Avloppsanordning och annan toalett än WC
2§

Det krävs tillstånd för att inrätta annan avloppsanordning än som avses i 13 § första
stycket förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, exempelvis av
loppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom följande områden, som
har märkts ut på kartbilaga.
1. Kommunens vattenskyddsområden (enligt de kartor som hör till skyddsföreskrif
terna).
2. Ett område på 500 m från strandlinjen vid sjöarna Anten och Mjörn samt områden
därutöver med områdesbestämmelser som ligger i anslutning till sjöarna.
3. 500 m på båda sidor om MeIIbyån, Loobäcken och Säveån.
4. Lövhult, Madvik
5. Ödenäs kyrkby, utanför verksamhetsområde för kommunalt avlopp.
6. Västra Bodarna och Högen-Vässenbo, utanför kommunens verksamhetsområde.
7. Simmenäshalvön med Saxebäcken och Rosenlund
8. Olstorpabäckens avrinningsområde
9. Långareds kyrkby
Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver till
stånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till en all
män avloppsanläggning.

3§

Det krävs tillstånd av miljöskyddsnämnden för att inrätta andra toaletter än sådana
som omfattas av prövning enligt miljöbalken.
(Exempel på sådana toaletter är förmultningstoalett, eltoalett, torrtoalett, frystoalett)
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Djurhållning
4§

Det krävs tillstånd av miljöskyddsnämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, far eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. orm,
inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Tomgångskörning
5§

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.
Spridning av gödsel
6§

Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill
område med detaljplan ska anmäla detta till miljöskyddsnämnden innan spridning
sker. Inom de områden som avses i första stycket, far naturlig gödsel, slam eller an
nan orenlighet inte spridas närmare än 20 meter från sjö eller annat vattendrag och
den ska myllas ner i omedelbar anslutning till spridningen.
Anmälan enligt första stycket fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nöt
kreatur, häst eller fjäderfä om den sker i ringa omfattning, t. ex på villatomt, och om
nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen. Anmälan fordras inte heller
om spridningen av orenligheten regleras i tillstånd enligt miljöbalken.

Skydd för ytvattentäkt
7§

För att undvika förorening av sjöarna Anten, Mjörn och Ömmern som utgör vattentäkt
eller reservvattentäkt för enskild och allmän förbrukning, ska följande föreskrifter gälla
inom sjöarnas avrinningsområden:

1. Brandfarlig vätska ska hanteras och förvaras enligt vad som föreskrivs för vatten
skyddsområde i 10 kapitlet i ”Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 2003:24) om
skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor”.

2. Andra för vattnet skadliga ämnen, såsom tjärprodukter, smörj- och transformato
roIjor, bekämpningsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska produkter, får inte
lagras på sådant sätt att vattnet kan förorenas.

3. Tvätt av motorfordon, som innebär direkt avrinning till dagvattenledning, vatten
drag eller sjön får inte ske.

Eldning
8§

Småskalig eldning med fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en
vedpanna eller annan förbränningsanläggning som inte är miljögodkänd och försedd
med ackumulatorsystem, är inte tillåten under tiden 15 maj - 31 augusti inom områ
den med fastställd detaljplan. Kravet på ackumulatorsystem gäller inte för panna som
eldas med pellets.
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9§

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att ved och an
nat bränsle ska ha en högsta fukthalt av 25 procent (om inte anläggningens konstruk
tion och förbränningsteknik är avsett för annat), lufttillförseln ska vara god och för
bränningstemperaturen så hög att en god förbränning erhålls. Bränslet ska förvaras
torrt.
Vid upptändning ska finhuggen ved användas eller särskild anordning som ger kort
upptändningsfas.
All eldning med annat än rena träbränslen, exempelvis kartong, plast, målat eller
tryckimpregnerat virke och spånskivor, är förbjuden.
Vid eldning med pelletts ska bränslet vara anpassat till den aktuella pellettbrännaren,
särskilt med avseende på storlek och askhalt. Pellets och briketter som eldas i villa
pannor bör uppfylla kraven enligt svensk standard (SS 18 7l 20).
Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte för anläggning som regleras i tillstånd
enligt miljöbalken.

10 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller
områdesbestämmelser är förbjuden under tiden 15 april - 30 september. Påsk- och
valborgsmässoeld är dock tillåten.
Övrig tid av året kan eldning av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kom
postering ske, under förutsättning att eldningen inte förorsakar olägenhet for männi
skors hälsa.
(Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens
renhållningsordning.
Eldning är inte tillåten när eldningsförbud råder pga. stor brandrisk. Upplysning om
detta kan ges av kommunens Räddningstjänst)

Bränning av halm
11 § Det är förbjudet att öppet bränna halm utomhus. Dispens kan ges.

Ansökan och anmälan
12 § Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan
eller anmälan till miljöskyddsnämnden 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 for att bedöma
de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.
Ansökan eller anmälan ska ske i god tid innan åtgärden ska genomföras, som regel
sex veckor.
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Straffbestämmelser
13 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Dispens
14 § Miljöskyddsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter,
om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte
föreligger eller att det finns andra synnerliga skäl.

Avgifter
15 § Miljöskyddsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dis
pens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter en
ligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäkti
ge antagit.
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 2004-07-01. Äldre lokala
föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har påbörjats innan detta datum.
Kartbilaga, områden med tillståndsplikt för avlopp utan WC.
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