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Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun
Meddelade av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, § 157
Med stöd av 9 kap. 7 och 10-12 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 39-40
och 42-43 §§ 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 i förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Annan toalett än WC
2 § Det krävs anmälan till miljönämnden för att inrätta
1.
2.
3.
4.

förmultningstoalett,
förbränningstoalett,
torrtoalett med latrinkompostering,
annan typ av torrtoalett.

Djurhållning
3 § Det krävs tillstånd av miljönämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. giftorm
inom område med detaljplan.
Undantaget är minigris som hålls som sällskapsdjur.

Tomgångskörning
4 § En förbränningsmotor i ett stillastående motordrivet fordon får hållas igång
utomhus i högst en minut.
Detta gäller inte:
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. 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 uppvärmning eller luftkonditionering.
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Spridning av gödsel
5 § Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom
detaljplanerat område eller inom 100 meter ifrån detaljplanerat område
gäller följande:
1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och
vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter.
2. Nedbrukning ska ske inom 12 timmar efter spridning. Spridning i växande
gröda kan dock tillåtas om myllningsaggregat, släpslang eller annan metod
med motsvarande luktreducerande effekt används.
Begränsningarna ovan gäller inte spridning i ringa omfattning, t.ex. på
villatomt, om det kan ske utan olägenheter för närboende.

Energianläggning
6 § Det krävs tillstånd av miljönämnden för inrättande av en energianläggning
(kylanläggning eller värmepump) som överför värmeenergi till eller från mark,
berg, ytvatten eller grundvatten inom en radie av l00 meter från
grundvattentäkt som omfattas av SLV FS 2001:30.
Tillstånd enligt denna paragraf fodras inte för inrättande av energianläggning
som kräver tillstånd eller anmälan enligt 1 kap. 3 eller 10 §§
miljöprövningsförordningen (2013:251).
I skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden regleras förbud respektive krav
på tillstånd för inrättande av energianläggning. Skyddsföreskrifterna reglerar
även att när en energianläggning tas ur bruk, ska detta anmälas till
miljönämnden.

Eldning
7 § Skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fast bränsle ska utföras så att
olägenhet inte uppstår till omgivningen. Eldningsanordningen får endast eldas
med det bränsle den enligt tillverkaren är avsedd för.
Det är förbjudet att elda med material och avfall som inte är avsett som bränsle
såsom plast, behandlat virke, trädgårdsavfall eller spånskivor.
Lufttillförseln ska vara god och förbränningen ska ske under hög temperatur.
Veden ska vara torr med en fukthalt på högst 25%.
8 § Eldning av trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden
under perioden 1 april till 30 september.
Påskeldar och valborgsmässoeldar är dock tillåtna efter anmälan till
räddningstjänsten under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat.

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

Straffbestämmelser
10 § I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken
samt förordningen 2012:259 om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om
miljösanktionsavgifter.

Dispens
11 § Miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt 2-9 §§ i dessa
föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter
12 § Miljönämnden 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.
Föreskrifterna träder i kraft den 2014-07-01. Äldre lokala föreskrifter skall
tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.
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