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LB 
Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-22, § 185. 
Ersätter lokala hälsoskyddsföreskrifter för Finspångs kommun  
1985-02-28 kommunfullmäktige, § 16. 
_____________________________________________________________________ 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Finspångs kommun. 
Med stöd av 9 kap 7-8, 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) och 13, 17-18, 39-40 och 42-44 §§ 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap § 8:7 
miljöbalken meddelar kommunfullmäktige följande lokala hälsoskyddsföreskrifter för att 
skydda människors hälsa och miljön.  

Inledande bestämmelser 
1§ Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen för miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande föreskrifter. 

Avloppsanordning samt annan toalett än vattenspolande 
2§ Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelse krävs tillstånd av bygg- och 
miljönämnden för att få inrätta en avloppsanläggning även om vattentoalett inte är ansluten. 

Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs alltid tillstånd av 
bygg- och miljönämnden för inrättande av avloppsanordning till vilken vattentoalett skall 
anslutas eller för att ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. 

3§ Det krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden för inrättande av förmultningstoalett, 
förbränningstoalett och därmed jämförbar toalett samt torrtoalett med latrinkompostering. 

Djurhållning 
4§ Det krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden för att inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser hålla 
   1. nötkreatur, häst, get, får eller svin 

   2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller 
   3. giftorm eller annan farlig orm. 

Ett sådant tillstånd kan förenas med villkor. 

För hållande av övriga farliga reptiler såsom, grodor och spindlar gäller att en skriftlig anmälan 
ska inlämnas till bygg- och miljönämnden. 

Gödselhantering 
5§ Naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom samhällets kretslopp, ska kunna spridas 
på all åkermark, även inom och intill område med detaljplan, om nedanstående 
försiktighetsmått vidtas: 
  – Spridning bör ske när väder- och vindförhållanden medför att risken för  
luktolägenheter minimeras. (Fuktig väderlek innebär minsta risk.) 
  – Spridning bör ske i växande gröda, eller i samband med sådd, och nedbrukas samma dag 
om detta är möjligt.  
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  – Mängden gödsel per hektar ska anpassas så att övergödning minimeras. 

  – Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel bör undvikas före och under 
helger, om olägenheter för närboende kan befaras. 

Luftvård 
6§ Inom kommunen får förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon inte hållas igång 
utomhus längre tid än en (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 
7a§ För eldning i pannanläggning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
gäller föreskrifterna i nedanstående paragrafer §7b – §7f. 

7b§ Vid nyinstallation samt byte av panna avsedd för vedeldning får endast miljögodkänd 
panna med ackumulatortank(ar) eller annan ackumuleringsmöjlighet installeras. 

7c§ Befintlig pannanläggning för eldning med fast bränsle, som saknar 
ackumuleringsmöjlighet, skall ha kompletterats med ackumulatortank eller annan 
ackumuleringsmöjlighet senast den 1:e september år 2014 . Ackumulatorenheten skall ha en 
volym som är anpassad till värmeanläggningens kapacitet. 

7d§ Eldning med fast bränsle får efter den 1:e september år 2014 endast ske vid tillfälligt fel på 
el- eller oljedrift, om pannanläggningen inte är kopplad till enhet med ackumuleringsmöjlighet. 

7e§ För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen (pannanläggning, kakelugn, 
braskamin eller dyl.) gäller följande: 

– Ved och annat bränsle ska vara torrt med en högsta fukthalt på 25 % om inte anläggningens 
konstruktion och förbränningsteknik är avsedd för högre fukthalt. 

– All eldning ska ske med god lufttillförsel och under hög temperatur så att en så fullständig 
förbränning som möjligt erhålls.  

7f§ Ingen eldning med avfall, hushållsavfall eller t.ex. plast, målat eller tryckimpregnerat 
virke, spånskivor eller liknande material är tillåten i mindre eldningsanordning. 

8§ Kapning, sågning och klyvning av ved utomhus får endast ske vid tidpunkt så att grannar 
inte störs av buller. 

Trädgårdsavfall 
9§ Trädgårdsavfall, ris, löv och gräs får inte eldas utomhus inom tätbebyggda områden.      

 (Trädgårdsavfall bör komposteras på den egna fastigheten, alternativt transporteras till 
kommunens återvinningscentral, Sjömansäng).  

Valborgsmässoeld är undantagen från föreskriften. 
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Skydd av yt- och grundvattentäkter, där fastställda skyddsområden saknas  
10§ Spridning av gödsel eller bekämpningsmedel bör inte ske närmare en vattentäkt än 50 
meter.   

11§ Upplag eller anläggning för petroleum, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt 
eller andra kemiska produkter får inte anordnas så att yt- eller grundvattentäkter riskerar att 
förorenas. 

12§ Tvätt av fordon får inte utföras så att tvättvattnet förorenar yt- eller grundvatten.  

Ansökan/anmälan 
13§ En ansökan/anmälan till bygg- och miljönämnden enligt lokala föreskrifter ska vara 
skriftlig. Som skriftlig anmälan räknas även det som kan hanteras inom kommunens e-tjänster. 

Undantag 
14§ Bygg- och miljönämnden får medge undantag från dessa föreskrifter. 

Ansvar/straff 
15§ Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till 
straffrättsligt ansvar enligt 29 kap miljöbalken. 

 

I och med att de lokala föreskrifter träder i kraft upphör nuvarande föreskrifter ”Lokala 
hälsoskyddsföreskrifter för Finspångs kommun, 1985-02-28 kommunfullmäktige, § 16” att gälla. 
 

 
  

 


