
Upplands-Bro kommuns   
författningssamling     

                                                                                      
 

Ansvarigt politiskt organ  

Kommunfullmäktige 
Diarienummer 

Dnr 2010-000291 
Senast beslutad  

2010-12-16 
Ansvarig processägare (tjänsteperson)  

 Samhällsbyggnadschef 
 

UBKFS 2010:01 
 

 

 

 

 

  

 

  

 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter i Upplands-

Bro kommun 
 

Beslutad av kommunfullmäktige 2010-12-16 

 

https://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMjM3e2onbAhVsOpoKHdyGCc8QjRx6BAgBEAU&url=https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Upplands-Bro_City_Arms.svg&psig=AOvVaw2DYpUKqirMZruWM1lEN8z-&ust=1526542087251095




          
      

Nr 1.6 U09 

 
Ersätter 1.6 U08 

 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

Gäller  

fr.o.m.  2011-01-01

  
1(2) 

LOKALA HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR UPPLANDS-BRO 
KOMMUN  

Fastställda av Kommunfullmäktige 2010-12-16, § 147.  

Med stöd av 9 kap. 7-8, 11-13 §§ Miljöbalken och 13 ,39-40, 42-44, 46 §§ Förordningen 
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. 

Avlopp och toalett 

2 § Enligt 13 § i Förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd 
krävs tillstånd för att: 
1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till 
2. ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanordning 

Därutöver föreskrivs att det inom detaljplanelagt område, samt inom de områden som an-
ges i bilaga 1 till denna föreskrift, krävs tillstånd för att inrätta annan avloppsanordning 
än de som avses i första stycket. 

Djurhållning 

3 § Inom detaljplanelagt krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att hålla 
1. nötkreatur, häst get, får eller svin 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
3. orm 

Gödselhantering 

4 § Inom detaljplanelagt område får inte naturligt gödsel, avloppsslam eller annan oren-
lighet spridas närmare än 50 meter från bostäder. Spridning får endast ske om vindrikt-
ningen är sådan att luktolägenheter för boende inte uppstår.  

Orenligheten får mellanlagras på spridningsmarken högst 24 timmar innan det sprids och 
brukas ned. 

Luftvård och tomgångskörning 

5 § Förbränningsmotorer i stillastående fordon får hållas igång utomhus i högst en (1) 
minut inom detaljplanelagt område. Detta gäller inte 
1. om trafikförhållandena föranlett att fordonet stannat t ex i en trafikkö 
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2. om motorn hålls i gång för att i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga 

brukande driva annan anläggning än sådan som avser uppvärmning     

Skydd för yt- och grundvatten samt inrättande av värmepump 

6 § Enligt 17 § i Förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd 
krävs anmälan till Bygg- och miljönämnden för att inrätta en anläggning eller anordning 
som nyttjar ytvatten, grundvatten eller mark som värmekälla.  

Därutöver föreskrivs att det inom detaljplanelagt område samt inom de områden som an-
ges i bilaga 1 till denna föreskrift krävs tillstånd för sådan anläggning eller anordning. 

Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggningar som kräver till-
stånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § i förordningen om miljöfarligverksamhet och 
hälsoskydd.  

Eldning 

 7 § För användning och skötsel av eldningsanordning avsedd för fasta bränslen gäller att 
lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Eldning får endast ske med 
för anordningen av tillverkaren godkända material. Finns ej anvisning får bränslet endast 
bestå av rent trä som inte är förorenat eller behandlat med träskyddsmedel eller annan 
kemikalie. 

8 § Braskaminer, kakelugnar och braskassetter ska vara miljögodkända för att få installe-
ras. 

Ansökan och anmälan 

9 § Frågor om tillstånd enligt dessa föreskrifter prövas av Bygg- och miljönämnden. 

Enligt 46 § Förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd skall en 
ansökan eller anmälan till Bygg- och miljönämnden enligt dessa föreskrifter vara skriftli-
ga och innehålla de uppgifter och tekniska beskrivningar som behövs för en bedömning 
av det som anmälan eller ansökan avser. 

Dispens  

10 § Bygg- och miljönämnden får meddela dispens från dessa föreskrifter om det kan ske 
utan väsentlig olägenhet för människors hälsa och miljö. 

Avgifter  

11 § Bygg- och miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökning om tillstånd el-
ler dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter 
i enlighet med av Kommunfullmäktige beslutad taxa.  

Övergångsbestämmelser 

12 § Dessa föreskrifter träder i kraft 2011-01-01, äldre föreskrifter upphör då att gälla.  

Äldre lokala föreskrifter ska dock tillämpas på ärenden som har inletts innan dessa före-
skrifter träder i kraft.   

________ 
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