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Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för Örnsköldsviks kommun 
 
Fastställda av kommunfullmäktige 25 september 2017, § 142 

 
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. 

 
Djurhållning  
2 § 
Det krävs tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden 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. 

 
Tomgångskörning  
3 § 
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst 1 minut 
inom Örnsköldsviks kommun. Detta gäller inte 

 
1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö, 
2. om motorn hålls i gång för att driva utrustning som krävs för att fordonet ska kunna 
användas för avsett ändamål. 

 
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning och 
järnvägsövergång. 

 
Spridning av gödsel  
4 § 
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. 
2. Nedbrukning ska ske i anslutning till spridningen. Undantag är spridning i växande gröda 
3. Spridning av gödsel får inte ske så nära vattentäkter, sjöar och vattendrag att de riskerar att 
förorenas. En spridningsfri zon på minst 6 meter, med sammanhängande växtlighet, ska 
finnas till sjöar och vattendrag. Spridning av gödsel får inte göras närmare än 50 meter till 
vattentäkt. 
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Skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter  
5 § 
Den som avser att ordna ett upplag som kommer att innehålla petroleum-, olje- eller 
tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produkter inom detaljplanelagt 
område ska anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden innan upplaget påbörjas. 

 
Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller 21 §§ 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 11 kap. 
miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut om 
vattenskyddsområde. 

 
5a § 
Inom ett avstånd av 200 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd omkring sjöarna 
Bysjön (Ulvön), Billsjösjön och Lövsjösjön, som används för kommunens dricksvatten-
försörjning, ska till skydd mot förorening även gälla: 
Ensilageanläggning och upplag av gödsel eller gödselmedel får inte anordnas utan att 
betryggande åtgärder vidtas till skydd mot vattenförorening. Skyddsåtgärderna ska utföras 
enligt samhällsbyggnadsnämndens anvisningar. 

 
Brandfarlig vätska får förvaras, hanteras och transporteras endast i enlighet med 
bestämmelser om brandfarlig vätska inom skyddsområde i Naturverkets föreskrifter (NFS 
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. 
Andra för vattnet skadliga ämnen ska förvaras, transporteras och hanteras på motsvarande 
sätt. Samhällsbyggnadsnämnden har att bestämma vilken mängd som får lagras på fastighet 
samt föreskriva de skyddsåtgärder som i övrigt ska vidtas. 
Fasta eller flytande ämnen i övrigt får inte släppas ut, läggas upp eller förvaras så att vattnet 
kan förorenas eller grumlas. 
Motorfordon, stationära förbränningsmotorer, maskiner och liknande anordningar som kan 
läcka petroleumprodukter ska utrustas och placeras så att läckage, spill eller dylikt snabbt 
kan upptäckas och förhindras. 

 
Eldning  
6 § 
Samhällsbyggnadsnämnden får meddela tillfälliga förbud mot småskalig eldning med vissa 
fasta bränslen för uppvärmning och varmvattenproduktion i pannor som inte är 
miljögodkända eller försedda med ackumulatortank, inom särskilt angivna områden. Med 
miljögodkänd panna avses panna som klarar de utsläppskrav som anges i Boverkets 
Byggregler BFS 2011:6. 

 
7 § 
För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska 
vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Pannan får eldas med det bränsle som pannan 
enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant trä som 
inte är förorenat. 

 
Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska sparas hos 
ägaren av anläggningen minst fem år. 
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8 § 
Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är 
förbjuden under tiden 10 maj – 10 oktober. Under övrig tid av året får eldning av sådant 
trädgårdsavfall göras endast om det kan ske utan att olägenheter för människors hälsa 
uppkommer. 

 
Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens 
avfallsföreskrifter. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter. 

 
Gatumusik  
9 § 
På Storgatan från Centralesplanaden till Stora Torget, inklusive angränsande tvärgator, får 
gatumusik framföras högst en timme per dag på samma plats. Vid fortsatt framförande ska ny 
plats väljas utom hörhåll från tidigare platser. Vid framförande av gatumusik får inte 
ljudförstärkare eller högtalare användas. 

 
Gatumusik får endast ske mellan kl. 12-19. Övrig tid är gatumusik inte tillåten. 
Begränsningen gäller inte utövande av gatumusik som sker i enlighet med tillstånd som 
polismyndigheten utfärdat enligt ordningslagen (1993:1617). 

 
Samhällsbyggnadsnämnden får i övrigt meddela de föreskrifter om begränsning av, eller 
villkor för utövande av musik på viss offentlig plats, som i ett enskilt fall behövs för att 
hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer. 

 
Ansökan och anmälan  
10 § 
En ansökan eller anmälan till samhällsbyggnadsnämnden ska vara skriftlig och uppfylla 
föreskrivna krav (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 19 kap. 5 § 
respektive 22 kap. 1 § miljöbalken.) 

 
Sanktioner  
11 § 
I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt förordningen 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter. 

 
Dispens  
12 § 
Samhällsbyggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt § 2 - 6 i dessa 
föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddspunkt 
inte föreligger. 

 
Avgifter  
13 § 
Samhällsbyggnadsnämnden 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. 
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