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Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 

och miljön 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Kramfors 

kommun meddelade av kommunfullmäktige den 9 december 2013. 

Med stöd av 9 kap. 7 - 8 §§ och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 

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. 

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. 

Annan toalett än WC 

2 § 

Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta annat slag av 

toalett än vattentoalett. 

Djurhållning 

3 § 

Det krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden för att hålla 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller 

3. orm 

inom område med detaljplan (se kartbilaga). 
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Tomgångskörning 

4 § 

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i 

högst 1 minut. Gäller inom hela Kramfors kommun. Undantag är 

1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö, 

2. om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets 

ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som 

avser uppvärmning. 

Skydd för ytvattentäkter 

§ 5 

Inom ett avstånd av 200 meter från strandlinjen av Sjöbysjön, Bussjön, Bålsjön 

och Möckelsjön ska till skydd mot förorening av vattnet i kommunens 

ytvattentäkter följande föreskrifter gälla: 

1. Upplag av gödsel, gödningsmedel och ensilageanläggning får inte anordnas 

så att vattnet riskerar att förorenas. Skyddsåtgärder ska utföras enligt miljö- och 

byggnämndens anvisningar i det enskilda fallet. 

 

2. Brandfarlig vara ska hanteras och förvaras enligt vad som föreskrivs för 

vattenskyddsområde i 10 kap. i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24. 

 

3. Andra ämnen som är skadliga för vattnet, till exempel tjärprodukter, smörj- 

och transformatoroljor och liknande kemiska produkter, får enligt dessa 

föreskrifter inte lagras så att vattnet riskerar att förorenas. 

 

4. Fasta eller flytande ämnen i övrigt får inte släppas ut, läggas upp eller 

förvaras så att vattnet kan förorenas eller grumlas. 

 

5. Gödsling får endast ske för normalt brukande av jord- och skogsbruksmark. 

Spridning av flytgödsel och urin får endast ske om nedmyllning sker i 

omedelbar anslutning till utspridningen. Gödsling får inte ske på tjälad eller 

snötäckt mark. För spridning av avloppsslam krävs tillstånd. 

 

Värmepumpar 

6 § 

Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 

grundvatten får inte inrättas utan anmälan till miljö- och byggnämnden. 
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Inom de områden som har märkts ut på kartbilagan, ytvattentäkter, krävs 

tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en sådan anläggning. 

Anmälan eller tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för 

värmepumpsanläggning som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 

§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Eldning 

7 § 

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 områden för detaljplan eller sammanhållen bebyggelse, se 

kartbilaga. Denna paragraf gäller från och med den 1 juni 2015. 

8 § 

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 trä eller andra träbränslen som inte är målat eller förorenat på annat 

sätt. 

9 § 

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan 

är förbjuden under tiden 1 april – 30 september, se kartbilaga. Traditionsenliga 

publika valborgsmässoeldar den 30 april är undantagna. 

Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter. 

Ansökan och anmälan 

10 § 

En ansökan eller anmälan till miljö- och byggnämnden ska vara skriftlig. 

                   Sanktioner 

11 § 

I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt 

förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om 

miljösanktionsavgifter. 
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Dispens 

12 § 

Miljö- och byggnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt § 2-9 i 

dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och 

hälsoskyddspunkt inte föreligger. 

Avgifter 

13 § 

Miljö- och byggnämnden 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 antagit. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse 

14 § 

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 9 december 2013, förutom § 7 som 

gäller från och med den 1 juni 2015. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på 

ärenden som har inletts dessförinnan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Möckelsjön

Bålsjön

Sjöbysjön

Bussjön

Detaljplanerat område

Område med sammanhållen bebyggelse

Skyddsområde ytvaentäkt

Kartbilaga ll lokala föreskrier för a 
skydda människors hälsa och miljön.


