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Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) och 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.

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 Höörs kommun.

Avloppsanordning och annan toalett än WC
2§
För att inrätta avloppsanordning för bad-, disk- eller tvättvatten utanför det område som har
markerats på kartbilaga A, krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.
Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd enligt 5 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd att
föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.

23 §

För att inrätta torr toalett krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.
Det krävs anmälan till tillstånds- och tillsynsnämnden för att inrätta annan toalettlösning än
vattentoalett.
Bestämmelsen meddelas med stöd av 40 § 3 pt förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Upplysning - Bestämmelser om avloppsanläggningar i övrigt regleras i miljöbalken (1998:808) samt
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).”

Tomgångskörning
43§
Förbränningsmotorn i stillastående motordrivetfordon får inte hållas igång i onödan och aldrig
längre än 1 minut.

Skydd av vattentäkt
54§
Upplag eller anläggning får inte anordnas och mark får inte användas så att enskilda
grundvattentäkter förorenas.
Den som avser att sprida vägsalt eller att anordna ett upplag som innehåller petroleum-, olje- eller
tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande kemiska produkter som kan förorena
ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt ska söka tillstånd hos miljö- och
byggnadsnämndentillstånds- och tillsynsnämnden innan upplaget tas i bruk.
Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5
§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 11 kap.
miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut om
vattenskyddsområde.

Värmepump
65§
Det krävs tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden tillstånds- och tillsynsnämnden för att inrätta
en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.
Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver tillstånd enligt 5 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vad som sägs i paragrafen gäller heller
inte för de inrättningar eller åtgärder som generalläkaren utövar tillsyn över.

Eldning
76§
Det är förbjudet att bränna halm på åkermark.

87§
Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en vedpanna som
inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 juni – 31
augusti inom område med detaljplan.

98§
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god
och att bränslet ska förvaras torrt. Ved bör inte ha en högre fukthalt än 20 %.
All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller annat avfall
är förbjuden enligt Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och
Hööravfallsföreskrifter för Höörs kommun.
Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos
ägaren av anläggningen under minst 5 år.

10 9 §
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under
tiden 1 april - 30 september. För Valborgsmässoeld och liknande krävs dispens av miljö- och
byggnadsnämndentillstånds- och tillsynsnämnden. Övrig tid av året får eldning inom sådana
områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan
ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.
Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även iFöreskrifter om
avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör kommunens renhållningsordning.
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Ansökan och anmälan
11 10 §
En ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämndentillstånds- och tillsynsnämnden ska vara
skriftlig och uppfylla föreskrivna krav enligt 25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet
och 19 kap. 5 § respektive 22 kap. 1 § miljöbalken.

Sanktioner
12 11 §
I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt förordningen
(2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter.

Dispens
13 12 §
Miljö- och byggnadsnämndenTillstånds- och tillsynsnämnden 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
14 13 §
Miljö- och byggnadsnämndenTillstånds- och tillsynsnämnden 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.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
15 14§
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 2018-01-01. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden
som har inletts dessförinnan.

Ändringarna antagna 2020-08-26 träder i kraft 2020-10-01.

Kartbilaga A
Avloppsanordning för bad-, disk- eller tvättvatten.

Markeringen visar område som avses i § 2.

