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Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön
Meddelade av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § X
Med stöd av 9 kap. 7, 8, 11-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 17, 37, 39, 40, 44 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar
kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den X månad XXXX. Äldre lokala föreskrifter ska
tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

1 § Inledande bestämmelser
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller följande lokala föreskrifter
för att skydda människors hälsa och miljön.

2 § Avloppsanordning
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden för att inrätta:


avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-avlopp), med
undantag för fastigheter belägna öster om longituden 19˚15’ samt inom
Kallskärs skärgård.

Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som
kräver tillstånd enligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd eller tillstånd/anmälan enligt miljöprövningsförordning (2013:251) eller om
avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän
avloppsanläggning.

3 § Annan toalett än vattentoalett
Det krävs en anmälan till Bygg- och miljönämnden för att inrätta:


förmultningstoalett, urinseparerande torrtoalett, förbränningstoalett eller
därmed jämförbar toalett,



latrinkompost och samkompost.

4 § Djurhållning
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden att inom område med detaljplan hålla:
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nötkreatur, häst, get, får eller svin,



giftorm,



tupp,



pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (se undantag nedan).

Inget tillstånd krävs för att hålla maximalt fem stycken hönor. Erforderligt hönshus och
hönsgård ska finnas. Gödsel som uppkommer av hönshållningen ska komposteras på ett
tätt underlag alternativt i latrinkompost.

5 § Tomgångskörning
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst
en minut. Detta gäller inte:


om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t ex i trafikkö, med
undantag för kö till färja,



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.

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning.
Förbudet mot tomgångskörning mer än en minut gäller inom hela kommunen.

6 § Spridning av gödsel
Tillstånd krävs för den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet
inom eller intill område med detaljplan.
Tillstånd enligt första stycket 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. Tillstånd krävs inte heller om spridningen av orenligheten regleras i tillstånd enligt miljöbalken.

7 § Spridning av slam
Det krävs en anmälan till Bygg- och miljönämnden för att sprida slam från allmänna
avloppsreningsverk, hygieniseringsanläggningar eller industriprocesser på mark inom
kommunen.

8 § Spridning av renat avloppsvatten
Det krävs en anmälan till Bygg- och miljönämnden för att sprida renat avloppsvatten på
mark inom kommunen. Med renat avloppsvatten avses avloppsvatten som har genomgått
biologisk eller kemisk rening.
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9 § Lagring av gödsel
Det krävs en anmälan till Bygg- och miljönämnden för att anordna gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan.

10 § Skydd för ytvatten och grundvatten
Tvätt av båtar, bilar och andra motorfordon som ger upphov till ett förorenat tvättvatten får
inte ske på hårdgjord yta inom område med detaljplan med avledning till
dagvattensystem. Tvätt av sådana fordon får heller inte ske om det finns risk för att
ytvattentäkter eller grundvattentäkter påverkas negativt.

11 § Värmepumpar
Inom fastställt vattenskyddsområde krävs tillstånd för att anordna värmepumpsanläggning
för utvinning av värme ur jord, berg eller ytvatten.

12 § Eldning i eldstäder
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska
vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med avfall som exempelvis plast,
målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

13 § Eldning av trädgårdsavfall
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är
förbjuden under tiden 1 april – 30 september med undantag för Valborgsmässoeld. Inom
sådana områden under övrig tid på året får eldning endast ske av torrt trädgårdsavfall
som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors
hälsa uppstår. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.
All eldning med avfall som exempelvis plast, målat eller tryckimpregnerat virke,
spånskivor eller liknande material är förbjuden.

14 § Straffbestämmelser
I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om
miljösanktionsavgifter.

15 § Dispens
Bygg- och miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter,
om det är uppenbart att det inte finns en risk för olägenheter för människors hälsa och
miljön.
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16 § Avgifter
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.
Avgiften tas ut enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som
kommunfullmäktige har antagit.

