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17 FS 2002:89
Utkom från trycket

Kungörelse den 13 juni 2002

av lokala föreskrifter för Säffle kommun för att
skydda människors hälsa och miljön;

Kommunfullmäktige i Säffle kommun har den 29 april 2002, § 39,
med stöd av 9 kap. 7-8 och 11-13 §§ miljöbalken (SFS 1998:808),
13, 39-40 och 42-44 §§ förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd beslutat anta följande lokala föreskrifter
för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser
1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och för-

ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
gäller följande lokala föreskrifter kommun för att skydda människors
hälsa och miljön.

Avloppsanordning och annan toalett än wc
2 § Det krävs tillstånd även för att inrätta annan avloppsanord-

ning än som avses i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 13 § första stycket. Exempelvis avloppsanordningar för
bad-, disk- och tvättavloppsvattten, inom de planlagda fritidsområ-
dena Mässvik, Gårdsvik, Hjälleskate, Torstenstorp och Säter (Eskil-
säter).

Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanord-
ning som kräver tillstånd enligt förordningen om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd 5 §, eller anmälan enligt 21 §, eller om av-
loppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en all-
män avloppsanläggning.

Djurhållning
3 § Det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att

hålla 
- nötkreatur, häst, get, får eller svin,
- pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
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- orm,
inom område med detaljplan.

Tomgångskörning
4 § 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,
- om motorn hålls igång för att − i den mån det behövs för fordo-

nets ändamålsenliga brukande − driva annan anordning (på fordonet)
än sådan som avser uppvärmning.

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stan-
nats vid broöppning eller vid järnvägskorsning.

Ansökan och anmälan
5 § Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso-

skydd 46 § ska en ansökan, eller anmälan till miljö- och byggnads-
nämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och
42 §§ i förordningen, vara skriftlig och innehålla de uppgifter som
behövs för ärendet, samt de ritningar och tekniska beskrivningar som
behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar
som avses i ansökan eller anmälan.

Straffbestämmelser
6 § I miljöbalken 29 kap. finns bestämmelser om straff och för-

verkande.

Avgifter
7 § Miljö- och byggnadsnämnden 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.

____________

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2002.
Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts

dessförinnan.
Gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter, antagna av kommunfull-

mäktige den 24 februari 1986, § 184 upphävs den 30 juni 2002.
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