Allmänna föreskrifter
2003-08-28

Lokala hälsoskyddsföreskrifter
för att skydda människor hälsa
eller miljön inom Norrköpings
kommun
KF §120/2003

Antagen av kommunfullmäktige 2003-08-28.
Lokala hälsoskyddsföreskrifter är antagna för att göra det tydligt vad som gäller i
Norrköping för att skydda människors hälsa och miljön.
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Inledning
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39-40
och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
samt 14 kap. 20 § miljöbalken meddelar kommunfullmäktige följande lokala
hälsoskyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa eller miljön.
Inledande bestämmelser
1§ Utöver bestämmelserna i miljöbalken och förordningen för miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd gäller följande föreskrifter.
Avloppsanordning
2§ Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs
tillstånd av Byggnads- och miljöskyddsnämnden för att inrätta en
avloppsanordning till vilken vattentoalett skall anslutas eller ansluta en
vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd för att
1. inrätta avloppsanordning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDTvatten) inom de områden som anges på aktuell version av kartbilaga 1.
Enligt 13-14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs
anmälan till Byggnads- och miljöskyddsnämnden för att
2.

inrätta avloppsanordning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDTvatten) inom övriga delar av kommunen, eller

3.

ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av
avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Anmälan eller tillstånd enligt dessa föreskrifter behövs inte för avloppsanordning
som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om
miljöfarlig verk- samhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd
att föra avlopps- vatten enbart till en allmän avloppsanläggning.
Djurhållning
3§ Det krävs tillstånd av Byggnads- och miljöskyddsnämnden 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.
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Luftvård
4§ Förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får inte hållas i gång
utomhus längre tid än en (1) minut inom tätbebyggt område.
Detta gäller inte
1.

om trafikförhållandena medfört att fordonet stannats, t.ex. i en trafikkö,
eller

2.

om motorn hålls i gång för att fordonet skall kunna användas på ett
ändamåls- enligt sätt eller för att driva annan anordning än sådan som
avser uppvärmning.

Eldning
5§ Byggnads- och miljöskyddsnämnden får meddela tillfälligt förbud mot
småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom särskilt angivna områden.
Ett tillfälligt eldningsförbud omfattar inte fastigheter med miljögodkänd panna
och ackumulatortank. Med miljögodkänd avses utsläppskrav enligt Boverkets
Byggregler (BFS 1993:57, kap. 6:7)
6§ Vid nyinstallation samt byte av panna avsedd för eldning med fast bränsle får
endast miljögodkänd panna med ackumulatortank installeras.
7§ Befintlig, icke miljögodkänd anläggning för eldning med fast bränsle skall
kompletteras med ackumulatortank senast vid utgången av år 2005; om
möjligt skall den förses med keramisk insats. Ackumulatortanken skall ha en
volym som är anpassad till anläggningens kapacitet.
8§ Eldning med fast bränsle får efter år 2005 endast ske vid tillfälligt fel på eleller oljedrift, om anläggningen inte är kopplad till ackumulatortank.
9§ Braskaminer, kakelugnar, braskassetter, etc. skall vara miljögodkända för att
få installeras. Äldre nedmonterad kakelugn, som installeras av kunnig
kakelugnsmakare, kan räknas som miljögodkänd. Byggnads- och
miljöskyddsnämnden skall informeras om åtgärden.
10§ Samtliga installationer av anläggningar för eldning med fast bränsle skall
dimensioneras och utföras på ett fackmannamässigt sätt samt godkännas av
sotningsväsendet innan de tas i bruk.
11§ Ris, löv och annat trädgårdsavfall får inte eldas utomhus inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser under tiden mars - maj samt september
– november. Valborgsmässoeld är undantagen från föreskriften.
12§ Utgår, enligt kommunfullmäktiges beslut 2003-08-28.
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Skydd för ytvattentäkter
13§ Enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd krävs anmälan till Byggnads- och miljöskyddsnämnden för att
inrätta en värmepumps- anläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten
eller grundvatten.
Enligt dessa föreskrifter krävs i stället nämndens tillstånd för att inrätta en sådan
anläggning inom vattenskyddsområde som fastställs enligt 7 kap. miljöbalken.
14§ Motordrivna båtar eller motorfordon får inte framföras på nedan angivna
sjöar.
1.

Böksjön,

2.

Torsjön,

3.

Nedre Glottern, delen mellan Straffudden och utloppet vid Torshag, eller

4.

Skiren (inom Björnsnäs 3:2)

Motorfordon får inte tvättas inom 50 meter från strandkanten.
Undantag
15§ Byggnads- och miljöskyddsnämnden får meddela undantag från dessa
föreskrifter.
Ansvar
16§ Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 2-4 eller 5-14 §§ i dessa
föreskrifter kan dömas till straffrättsligt ansvar enligt 29 kap. miljöbalken.
Överklagande
17§ Byggnads- och miljöskyddsnämndens beslut enligt dessa föreskrifter kan
överklagas hos Länsstyrelsen.
----------------------------Kartbilaga 1: Områden inom Norrköpings kommun där tillstånd krävs för
inrättande av avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten),
senast rev. 2002-09-06.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2003.

