Lokala föreskrifter 2010

SURAHAMMARS KOMMUN
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Surahammars kommun,
meddelade av Kommunfullmäktige den 22/03 2010.
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken ( 1998:808), 13, 17, 39-40 och 42-44 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap. 20-21 §§
miljöbalken meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön.
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
och miljön.
Avloppsanordning och annan toalett än WC
2§
Enligt 13 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs
tillstånd av Bygg- och Miljönämnden för inrättande av avloppsanordning om en vattentoalett
är ansluten till anordningen.
Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd för:
inrättande av avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten samt inrättande av
annan slags toalett än vattentoalett, såsom förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett.
Detta gäller inom följande områden (detaljerad avgränsning framgår av bilaga 1).
1.
2.
3.
4.

Svenskbyn – Campingbadet
Området kring sjön Långsjön
Brattheden fritidshusområde
Glåpens södra, östra och norra strand

Anmälan eller tillstånd enligt denna bestämmelse 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 avloppsvatten till enbart en allmän
avloppsanläggning.
Djurhållning
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3§
Det krävs tillstånd av Bygg- och Miljönämnden för att hålla:
1. nötkreatur, häst, get får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. orm
inom område med detaljplan (bilaga 2).
Luftvård
4§
Inom Surahammar, Ramnäs och Virsbo tätorter (detaljplanelagt område) får tomgångskörning
med motordrivet fordon ske högst en (1) minut.
Första stycket gäller ej
1. om fordonet befinner sig i trafikkö eller trafikförhållandena annars föranlett att fordonet
stannats
2. om motorn hålls igång för att driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning och
detta behövs för fordonets ändamålsenliga brukande.

Spridning av gödsel
5§
Det krävs tillstånd av Bygg- och Miljönämnden för att sprida naturgödsel, slam eller annan
orenlighet inom eller intill område med detaljplan (bilaga 2).
Tillstånd enligt första stycket fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur,
häst eller fjäderfä om den sker i ringa omfattning t. ex på villatomt och om nedmyllning sker i
omedelbar anslutning till spridningen. Tillstånd fordras inte heller om spridningen regleras av
annat tillstånd enligt miljöbalken.
Yt- och grundvattenskydd
6§
Upplag av petroleumprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra produkter som kan
förorena ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt får inte anordnas utan tillstånd. Tillstånd
erfordras inte om upplaget är prövningspliktigt enligt förordningen ( SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
7§
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Anläggning eller anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla
eller värmemagasin och som vid ledningsbrott eller på annat sätt kan förorena ytvattentäkt
eller enskild grundvattentäkt får inom följande områden inte anläggas utan tillstånd:
1. Sekundärt skyddsområde för Rävnäs vattentäkt
2. Områden inom kommunen som inte har kommunalt vatten
Första stycket gäller ej om anmälningsplikten eller tillståndsplikt föreligger enligt
förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
8§
För inrättande av annat slags toalett än vattentoalett, såsom förmultningstoalett eller därmed
jämförbar toalett, , krävs tillstånd inom primärt och sekundärt skyddsområde för Rävnäs
vattentäkt (bilaga 3)
Eldning
9§
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara
god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller
tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.
10§
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden
under tiden 1april – 30 september med undantag för Valborgsmässoeld. Övrig tid av året får
eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte utnyttjas för
kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Ansökan och anmälan
11§
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en anmälan eller
ansökan till Myndighetsnämnden enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter meddelade med stöd
av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftliga och innehålla de uppgifter som behövs för
ärendet samt innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller
anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.
Avgifter
12§
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Bygg- och 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 ikraft 2010-05-01. Äldre lokala föreskrifter skall tillämpas på
ärenden som har inletts dessförinnan.

