VÄSTERVIKS KOMMUN
FÖRFATTNINGSSAMLING
LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS
HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN
ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, § 175 ATT
GÄLLA FRÅN 2012-11-15
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
meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Tillsynsmyndighet är den nämnd i Västerviks kommun
som ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken. Föreskrifterna träder i kraft den 15
november 2012. Tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifter ska tillämpas på ärende
som inletts dessförinnan. Kartbilagor uppdateras löpande och det är de uppdaterade kartorna som gäller. Den senaste versionen på kartan över detaljplanerade
områden och områden med områdesbestämmelser kan tillhandahållas via länsstyrelsens hemsida www.lst.se.

Inledande bestämmelser
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön.
Avloppsanordning och toalett
2§
För att inrätta avloppsanordning för bad-, disk- eller tvättvatten krävs tillstånd av
miljö och byggnadsnämnden inom områden markerade på kartbilaga 1 (streckade områden). Tillstånd enligt dessa bestämmelser 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 avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning
3§
För att inrätta torr toalett med eget omhändertagande av fekalier krävs tillstånd
av miljö och byggnadsnämnden inom områden markerade på kartbilaga 1
(streckade områden).

Djurhållning
4§
Tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden krävs för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. giftorm eller annan farlig orm
inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
Grundvattentäkter
5§
Tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden krävs för att inrätta bergborrad grundvattentäkt i de områden som har märkts ut på kartbilaga 1 (streckade områden).
6§
Anmälningsplikt till miljö- och byggnadsnämnden krävs för att inrätta bergborrad
grundvattentäkt i kustzonen som har märkts ut på kartbilaga 1.
Spridning av gödsel och slam
7§
Den som avser sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill (inom 200 m) område med detaljplan och områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse (kartbilaga 2) ska anmäla detta till Miljö- och byggnadsnämnden innan spridning sker. Nedmyllning ska ske i omedelbar anslutning till
spridningen tidpunkten för spridning ska anpassas till väder och vindförhållanden så att risk för luktolägenheter minimeras.
Anmälan krävs 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. Anmälan krävs inte heller om gödseln är torkad/hygieniserad eller om spridningen regleras i tillstånd enligt miljöbalken. En anmälan krävs inte årligen utan för en normal växtföljd.
Utöver dessa bestämmelser gäller förordning och föreskrifter från statens jordbruksverk.
Tomgångskörning
8§
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får 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 eller nedkylning och om det kan ske utan att olägenheter för människors hälsa uppstår.

Luftvård och eldning
9§
All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor
eller liknande material är förbjuden.
10 §
Eldning av trädgårdsavfall, löv och kvistar som inte kan komposteras är i områden med detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse
(kartbilaga 2) endast tillåten 30 september till 1 maj.
Eldning får endast ske av torrt material och på sådant sätt att inte olägenheter
för människors hälsa uppstår på sådant sätt att miljön inte utsätts för skada eller
olägenhet. Eldning och hantering/transport av avfall får aldrig ske i strid mot
gällande brandföreskrifter och renhållningsordning.
Öppen eldning av trädgårdsavfall är generellt olämpligt och särskilt i tätbebyggt
område. Röken kan skapa olägenheter för närboende i allmänhet och stora problem för allergiker. Trädgårdsavfall ska alltid i första hand lämnas till kommunens återvinningsanläggningar eller komposteras lokalt.
11 §
Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i
en vedpanna som inte uppfyller Boverkets miljökrav i byggregler och inte är försedd med rätt dimensionerad ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 maj
- 30 september inom områden med detaljplan, områdesbestämmelser och
sammanhållen bebyggelse (kartbilaga 2).
Vid användning av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln
ska vara god och att bränslet ska vara torrt. Panna får endast eldas med bränsle
som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet
endast bestå av sådant trä som inte är förorenat. Dokumentation av över sotning
och underhåll av eldningsanordning under den senaste 5-årsperioden ska finnas
tillgängliga i anslutning till anordningen.
Eldning i lokala eldstäder ska alltid ske på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppstår. I radhus, kedjehus och lägenheter i områden med detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse (kartbilaga 2) får
eldning endast ske i syfte att trivselelda.
Fordonstvätt
12 §
Tvätt av motorfordon med rengöringsmedel får inte ske på hårdgjord yta om
vattnet rinner ner i dagvattenbrunn, dike, vattendrag, sjö eller hav. Tvätt ska ske
i särskilda anläggningar för ändamålet. Avspolning av lera, damm och liknande
kan ske på annat sätt, lämpligen på ej hårdgjord yta (t.ex. gräsmatta).

Ansökan och anmälan
13 §
En ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden enligt dessa föreskrifter ska 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.
Straffbestämmelser
14 §
I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.
Dispens
15 §
Miljö- och byggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt
dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.
Avgifter
16 §
Miljö- och byggnadsnämnden 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.

Kartbilagor till Lokala föreskrifter Västerviks kommun
Kartbilaga 1
norra delen
Särskilda bestämmelser borrhål för vatten och enskilt avlopp (bad-, disk- och tvättvatten och
torra toaletter)

Kartbilaga 1
södra delen
Särskilda bestämmelser borrhål för vatten och enskilt avlopp (bad-, disk- och tvättvatten och
torra toaletter)

Kartbilaga 2
Detaljplanerade områden, områden med områdesbestämmelser, sammanhållen bebyggelse.
Områden med särskilda bestämmelser för gödsling, eldning och djurhållning.

