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Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön i Vadstena kommun
Vår beteckning: KS2011/208-003
Beslutade av kommunfullmäktige 1999-12-16 § 126.
Reviderade av kommunfullmäktige 2012-12-12 § 212.
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 11-13 §§ miljöbalken (SFS 1998:808), 39-40 och 43-44 §§ förordningen (SFS
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (SFS 1998:808), förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Djurhållning
2§
Särskilt tillstånd krävs för att inom område med detaljplan få hålla:
• Nötkreatur, häst, get, får eller svin
• Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
• Orm
Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor.

Gödselhantering
3§
Naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet får inte utan tillstånd spridas inom område för detaljplan.
Tillstånd erfordras ej för spridning av välbrunnen gödsel från nöt, häst och fjäderfä i ringa omfattning och
om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridning.

Luftvård
4§
Ett motordrivet fordon som står stilla får ha sin motor igång utomhus högst 1 minut inom tätort. Detta
gäller inte:
1. om trafikförhållandena medfört att fordonet måste stanna, t.ex. i trafikkö
2. om motorn hålls igång för att driva en ändamålsenlig anordning på fordonet som inte avser
uppvärmning.
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Avloppsanordningar
5§
Det krävs tillstånd för att inrätta annan avloppsanordning än som avses i 13 § första stycket förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, exempelvis avloppsanordningar för bad-, disk-, och
tvättavloppsvatten, inom de områden som har märkts ut på kartbilagan.

6§
Det krävs anmälan till Bygg- och miljönämnden för att inrätta
1. förmultningstoalett
2. torrtoalett med latrinkompostering

Eldning
7§
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att
bränslet ska förvaras torrt. Eldstaden får endast eldas med det bränsle som den enligt tillverkaren är
avsedd för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat.

Eldning av trädgårdsavfall
8§
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden
under tiden 1 april - 30 september. För eldning under den tiden krävs dispens av bygg- och miljönämnden.
Under övrig tid av året får eldning av trädgårdsavfall endast ske om det kan ske utan olägenhet för
människors hälsa. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.

Ansökan
9§
Frågor om tillstånd enligt dessa föreskrifter prövas av Bygg- och miljönämnden. Enligt 46 § förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall en ansökan till bygg- och miljönämnden enligt dessa
föreskrifter vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska
beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan.

Ansvar
10 §
I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Undantag
11 §
Bygg- och miljönämnden får meddela undantag från dessa föreskrifter om det kan ske utan väsentlig
olägenhet från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
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Avgifter
12 §
Bygg- och miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökan om tillstånd eller undantag samt för
tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
som kommunfullmäktige antagit.
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