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Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för
Stenungsunds kommun
Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Stenungsunds kommun har
fastställt av kommunfullmäktige. Med stöd av miljöbalken (1998:808) 9 kap. 7-8, 10-13 §§
och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 13, 17, 39-40 och
42-44 §§ meddelar kommunfullmäktige nedanstående lokala föreskrifter.

Inledande bestämmelser
1 § Regler för skydd av människors hälsa och miljön
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och till miljöbalken hörande förordningar
och föreskrifter gäller nedanstående lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd för Stenungsunds kommun.

Djurhållning
2 § Hållande av djur inom vissa områden
Det krävs tillstånd av Tekniska myndighetsnämnden för att i område med detaljplan eller
områdesbestämmelser hålla:
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. orm
Beslut med stöd av denna paragraf får förenas med villkor om vad djurhållaren måste uppfylla
för att skydda människors hälsa från olägenheter som kan uppstå till följd av djurhållningen.

Utsläpp till luft
3 § Eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion
Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna som
inte är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler BFS 2011:6 eller försedd med
ackumulatortank är inte tillåten under tiden 1 juni - 31 augusti inom detaljplanerat område.
4 § Skötsel av eldningsanordning för fasta bränslen
För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska
vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Pannan får endast eldas med det bränsle som
pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant
trä som inte är förorenat. Anläggningen ska hållas i gott skick genom regelbundet underhåll.
Dokumentation om genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska sparas hos
ägaren av anläggningen minst fem år.
5 § Eldning utomhus
Inom områden med detaljplan är det inte tillåtet att elda utomhus under perioden

1 juni – 31 augusti. Övrig tid får eldning ske under förutsättning att endast torrt
trädgårdsavfall eldas och att eldning kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön.
Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.
6 § Tomgångskörning
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång i högst en minut. För
fordon som stannats vid järnvägsövergång gäller omedelbart tomgångsförbud.
Detta gäller inte:
1. om tillfälliga trafikförhållanden tvingar fordonet att stanna, t ex i trafikkö.
2. om motorn måste hållas gång för att driva annan anordning på fordonet än sådan som
avser uppvärmning, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande (t ex
kylaggregat på kylbil eller vattenpump på släckningsbil).

Utsläpp till mark och vatten
7 § Enskild avloppsanläggning
Enligt dessa föreskrifter krävs tillstånd av Tekniska myndighetsnämnden för att inom
områden utmärkta på Kartbilaga 1 inrätta annan avloppsanordning än tillståndspliktig enligt
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, exempelvis
avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten.
Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd eller
anmälan enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller om avloppsanordningen är
avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.
8 § Annan toalett än vattentoalett
Det krävs anmälan till Tekniska myndighetsnämnden för att inrätta annat slag av toalett än
vattentoalett, t ex förmultningstoalett, förbränningstoalett, frystoalett eller torrtoalett med
latrinkompostering.
9 § Spridning av gödsel
Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område
med detaljplan gäller följande:
1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder och vindförhållanden som
minskar risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt väder med vind från bebyggelse
innebär minst risk.
2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.
3. Spridning får inte ske närmare än 6 meter från sjö eller annat vattendrag.
10 § Skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter
Tvätt av motorfordon får inte ske i Stora Hällungens och Grössbyns vattenskyddsområden.
11 § Värmepump
Det krävs tillstånd från Tekniska myndighetsnämnden för att inrätta värmepumpsanläggning
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.
Sådant tillstånd krävs inte om tillstånds- eller anmälningsplikt föreligger enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251).

Buller
12 § Gatumusik
På Stenungstorg och gator som gränsar till Stenungstorg får gatumusik endast ske mellan kl.
12:00-14:00 samt kl. 16:00-18:00 dagligen. Undantag är Kulturhusparken, Sandbergs plats
och strandpromenaden.
Ljudförstärkare och högtalare får inte användas under någon tid på dygnet utan särskilt
tillstånd från polismyndigheten, utfärdat enligt ordningslagen (1993:1617).
Tekniska myndighetsnämnden får i övrigt meddela de föreskrifter om utövande av gatumusik
på viss offentlig plats som i ett enskilt fall behövs för att hindra att olägenhet för människors
hälsa uppkommer.

Prövning, straffbestämmelser, undantag och avgifter
13 § Ansökan och anmälan
Ansökan eller anmälan enligt dessa föreskrifter till Tekniska myndighetsnämnden ska vara
skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för bedömning av ärendet, exempelvis
ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma anordningar, lokaler eller
anläggningar som avses i ansökan eller anmälan (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och 19 kap. 5 § respektive 22 kap. 1 § miljöbalken).
14 § Straffbestämmelser
Bestämmelser om straff och förverkande finns i miljöbalkens 29 och 30 kapitel samt i
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.
15 § Dispens
Tekniska myndighetsnämnden får medge dispens från dessa föreskrifter om det är uppenbart
att risk för olägenhet från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.
16 § Avgifter
Tekniska myndighetsnämnden får ta ut 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.
17 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft efter antagande i kommunfullmäktige. Äldre lokala
föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

Kartbilaga
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Stora Askerön
Hällungens vattenskyddsområde
Södra Stenungsön
Norra Hallerna
Hällesdalen
Grolands radby
Västergårdsvägen
Tveten
Skotthed

Samt inom detaljplanerat område i:
J.
Rödsvägen, Ödsmål
K.
Källsby
L.
Kyrkeby
M.
Kvarnhöjden
N.
Damstö
O.
Månssonska planen
P.
Lasshammar
Q.
Krontofta
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