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LOKALA HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR HÖRBY KOMMUN 
 

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 11-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan kommunfullmäktige 

meddela lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljön i Hörby kommun. 
 
Avloppsanordning och annan toalett än WC 
2 § Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd av 

miljönämnden för att  
1. inrätta avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller.  
2. ansluta vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. (Avser WC till BDT-

anläggning som tidigare inte haft WC) 
 
Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av miljönämnden för att 

3. inrätta annan avloppsanordning, t.ex. bad-, disk- och 

tvättavloppsanläggning, inom de områden som redovisas i kartbilaga 1. 
 
Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan 

till miljönämnden 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 1 kap 5 § eller anmälan enligt 1 kap 10 § Miljöprövningsförordningen 

eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän 

avloppsanläggning. 
 
3 § Annan toalett än vattentoalett och sedvanlig torrklosett med latrinhämtning genom 

kommunens försorg, får inte inrättas utan anmälan till miljönämnden  
 
4 § Grundvattenrör ska installeras vid nyanläggningar av infiltrationer inom 
vattenskyddsområden och inom de områden som redovisas i kartbilaga 1. 
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Djurhållning 
5 § Tillstånd krävs av miljönämnden för att hålla 
 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,  
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, 
3. giftorm, 

inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Sådant tillstånd får förenas 
med särskilda villkor för att hindra uppkomsten av olägenheter för människors hälsa vid 
djurhållningen. 
 
Tomgångskörning 
6 § Förbränningsmotor får i stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus i högst 

en 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.  
Bästa teknik ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt skall i möjligaste mån användas. 
 
Anläggning av gödselstad 
7 § Enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till 

miljönämnden av den som avser att ordna en gödselstad eller annan upplagsplats för 

djurspillning inom ett område med detaljplan. Enligt dessa föreskrifter krävs sådan anmälan 

även inom de tätbebyggda områden som märkts ut i kartbilaga 2. 
 
Skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter samt värmepump 
8 § Spridning av gödsel eller konstgödning får inte ske närmare enskild vattentäkt än 12 

meter, utan nyttjarens medgivande. Miljönämnden har dock möjlighet att i enskillda fall 

besluta om annat skyddsavstånd. 
 
9 § Upplag eller anläggning får inte anordnas så att ytvattentäkter eller enskilda 

grundvattentäkter riskerar att förorenas.  
Anm. Produkter som enligt första stycket kan förorena grundvatten innefattar bl a 
oljeprodukter, tjäror, tjärprodukter, syror, lösningsmedel, vägsalt och andra 
kemiska produkter samt avfallsämnen 
 
10 § Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det 
förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten. 
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Enligt dessa föreskrifter krävs istället tillstånd av miljönämnden för att inrätta en 
sådan anläggning inom följande områden i Hörby kommun 

1. Vattenskyddsområden 
2. Höörsandstenens utbredningsområde öster om vattendelaren mellan Hörby 

samhälle och Ringsjön, enligt kartbilaga 3. 
3. Influensområdet till de kommunala vattentäkter som saknar skyddsområde 

enligt kartbilaga 4 
Anmälan eller tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som 
kräver tillstånd enligt 1 kap 5 § eller anmälan enligt 1 kap 10 § Miljöprövningsförordningen. 
Vad som sägs i paragrafen gäller heller inte för de inrättningar eller åtgärder som 
generalläkaren utövar tillsyn över. 
 
Eldning 
11 § Inom område med detaljplan är det, utom vid elavbrott eller andra krissituationer, 

förbjudet att i uppvärmningssyfte elda med ved i  
- Ej miljögodkända pannor. 
- Miljögodkända pannor som ej eldas mot en ackumulatortank. 
- Braskaminer eller andra lokaleldstäder som ej uppfyller gällande miljökrav. 

 
Med ved avses även briketter och flis. Bränslepellets omfattas dock ej om de eldas i en 

anläggning avsedd för pellets. Gamla anläggningar som bedöms uppfylla kraven för 

miljögodkända lokaleldstäder, t.ex. vissa kakelugnar, får användas för eldning även 

inom detaljplanerade områden i större omfattning än vad eldning i krissituationer 

innebär. 
 
12 § Ved skall vid eldning inte ha en högre fukthalt än 20 %. Bränslet skall förvaras torrt. 
 
13 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att all eldning skall 
ske med god lufttillförsel och under hög temperatur så att en så fullständig förbränning som 
möjligt erhålles. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, 
spånskivor eller liknande material är förbjuden.  
Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas 

hos ägaren av anläggningen under minst två år. 
 
Ansökan och anmälan 
14 § Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller 

anmälan till miljönämnden 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 för att bedöma de anordningar, lokaler 

eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan. 
 
Straffbestämmelser 
15 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. 
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Dispens 
16 § Miljönämnden får medge dispens från vad som gäller i dessa föreskrifter, om det är 

uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 
 
Avgifter 
17 § Miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, 

för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa 

för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit. 

 
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 2017-06-01. Tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifter 

skall tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan. 

 


