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KOMMUNALA HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för
Hässleholms kommun, meddelade av kommunfullmäktige den
2000-08-28, § 134.
Med stöd av 9 kap 8 och 11-13 §§ miljöbalken (1998:808), 39, 40 och 44
§§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön.
1 § Inledande bestämmelser
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.
2 § Tomgångskörning
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får inom område
med detaljplan hållas igång i högst 1 minut. Detta gäller inte:
1. om trafikförhållandena föranlett fordonen att stanna, t ex i trafikkö,
2. om motorn hålls igång för att driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning.
3 § Gödsel inom detaljplan
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inom område med detaljplan,
med en tilläggszon av 100 meter intill området, få sprida flytgödsel, slam
samt fast gödsel från svin, fjäderfä och mink. Tillstånd fordras inte för
ovannämnda gödselslag om de är torkade vid utläggningen, samt för
spridning som regleras i tillstånd enligt miljöbalken.
Gödsel från nötkreatur eller häst skall spridas så att olägenhet inte uppkommer.

4 § Toalett
Annan toalett än vattentoalett och sedvanlig torrklosett med latrinhämtning genom kommunens försorg, får inte inrättas utan anmälan till miljönämnden.
5 § Utgår
6 § Skötsel och tillsyn av eldningsanordning
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att
lufttillförseln vid eldning inte får vara strypt så att förbränningen påtagligt
hämmas (s k pyreldning) samt att bränslet skall ha högst 25 % fukthalt
och förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.
7 § Eldning av trädgårdsavfall
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april – 30 september. Övrig tid av året, får
eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall om
detta inte kan utnyttjas för kompostering, samt om eldningen kan ske
utan olägenhet för människors hälsa. Valborgsmässoafton får dock eldning
ske. Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns
även i kommunens renhållningsordning. Eldning får aldrig ske i strid mot
gällande brandföreskrifter.
8 § Djurhållning inom detaljplan
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inom område med detaljplan
hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. orm.
9 § Ansökan och anmälan
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall
en ansökan eller anmälan till miljönämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39 och 40 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

10 § Undantag
Miljönämnden kan medge undantag från dessa föreskrifter om det av
nämnden bedöms kunna ske utan uppenbar risk för olägenheter från
miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
11 § Straffbestämmelser
I 29 kap miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.
12 § Avgifter
Miljönämnden får ta avgift för prövning av ansökan 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 i kraft 2000-09-01. Äldre lokala föreskrifter skall tillämpas på ärenden som inletts dessförinnan.

