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LOKALA HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR 
SÖLVESBORGS KOMMUN 
 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för 
Sölvesborgs kommun beslutade av kommunfullmäktige den 6 maj 2019 

Med stöd av 9 kap. 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 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. Föreskrifterna är gemensamma 
för Olofströms, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner. Dessa tre 
kommuner samverkar kring miljö- och hälsosskyddstillsynen genom 
kommunalförbundet Miljöförbundet Blekinge Väst, fortsättningsvis i 
dokumentet kallat tillsynsmyndigheten. Inom respektive beslutat 
vattenskyddsområde gäller särskilda föreskrifter. 

 

 

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. 
 
Kartor som visar detaljplanelagda områden och områdesbestämmelser 
inom kommunen återfinns på kommunens hemsida. 

 

 

 

Annan toalett än vattentoalett 
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2 §  

Det krävs anmälan till tillsynsmyndigheten 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). 

 

Djurhållning 

 

3 §      

Inom område med detaljplan och områdesbestämmelser krävs tillstånd 
av tillsynsmyndigheten för att hålla: 

 

1. nötkreatur, häst, get, får, eller svin. 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (se undantag nedan). 
3. tupp 
4. orm 
 

Tillstånd krävs inte för att hålla maximalt fem stycken hönor. Erforderligt 
hönshus samt hönsgård ska finnas. Foder ska förvaras skadedjurssäkert. 
Gödsel som uppkommer av hönshållningen ska komposteras på tätt 
underlag alternativt i latrinkompost.   

 

Bestämmelsen meddelas med stöd av 39 § förordning (1998:889) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 

 

 

 

 

Tomgångskörning 
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4 §      

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång 
i högst 1 minut. Detta gäller inte om: 

 

1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna exempelvis 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 temperaturreglering 

 

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats 
vid broöpping eller järnvägsövergång. 

 

Bestämmelsen meddelas med stöd av 40 § 1 pt förordning (1998:889) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 

 

Spridning av gödsel 

 

5 §     

Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom ett 
område med detaljplan gäller följande utöver vad som följer av andra 
bestämmelser som meddelats av Statens Jordbruksverk. Väl brunnen 
gödsel får dock spridas i ringa omfattning, t.ex. inom villatomt  

 

För att undvika störning ska tidpunkten för spridning anpassas till sådana 
väder och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter.  

 

Bestämmelsen meddelas med stöd av 40 § 2 pt förordning (1998:889) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 

 

 

 

Skydd för ytvatten- och grundvattentäkter 
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6 §  

Tvätt av båtar, bilar, andra motorfordon och arbetsmaskiner som ger 
upphov till ett förorenat tvättvatten får inte ske om det finns risk för att 
ytvattentäkter eller grundvattentäkter påverkas negativt (förbudet gäller 
även enskilda grundvattentäkter).  

 

7 § 

 Det krävs anmälan till tillsynsmyndigheten för att inrätta eller använda 
en ny anläggning för grundvattentäkt inom 300 meter från kustlinjen. 
Områden som omfattas av anmälningsplikt har märkts ut i kartbilaga A. 
Befintliga anläggningar för grundvattentäkter inom angivna områden ska 
anmälas till tillsynsmyndigheten.  

Upplysning - Särskilda föreskrifter gäller för vattenskyddsområden.  

Bestämmelsen meddelas med stöd av 40 § 5 pt förordning (1998:889) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 

Eldning 

 

8 §  

För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller 
att lufttillförseln ska vara optimalt anpassad och att bränslet ska förvaras 
torrt och vara väl torkat. Eldningsanordningen får endast eldas med det 
bränsle som den enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får 
bränslet endast bestå av sådant trä som inte är förorenat. 

Den senaste dokumentationen efter genomförd brandskyddskontroll och 
underhåll av eldningsanordningen ska sparas hos ägaren. Detta gäller 
även i de fall då en kontroll är utförd utan anmärkning. 

 

Bestämmelsen meddelas med stöd av 40 § 7 pt förordning (1998:889) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 

Upplysning - Tillsynsmyndigheten kan förelägga en fastighetsägare med 
eldningsförbud, helt eller delvis under tidsbestämda perioder, efter 
inkomna klagomål som orsakat olägenhet från småskalig 
fastbränsleeldning. 

 

9 §  
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Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden 
med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april – 30 september. 
Undantag gäller för valborgsmässoeldar den 30 april.  

 

Bestämmelsen meddelas med stöd av 40 § 8 pt förordning (1998:889) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

  

Upplysning - Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall 
finns även i kommunens avfallsföreskrifter. Eldning får aldrig ske i strid 
med gällande brandföreskrifter. 

 

Ansökan och anmälan 

 

10 §      

Ansökan eller anmälan till tillsynsmyndigheten ska vara skriftlig och 
uppfylla föreskrivna krav (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och 19 kap. 5 § respektive 22 kap. 1 § miljöbalken.) 

 

Sanktioner  

 

11 §  

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

 

Dispens 

 

12 §     

Tillsynsmyndigheten får medge dispens från vad som gäller i dessa 
föreskrifter om det är uppenbart att risk för 

olägenheter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 

 

 

 

Avgifter 
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13 §     

Tillsynsmyndigheten får ta ut avgift för prövning av ansökningar om 
tillstånd och 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 i aktuell kommun 
antagit. 

 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse  

 

14 §  

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 13 maj 2019. 

Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts 
dessförinnan.  

 

Bilaga: 
Kartbilaga A  
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