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K OMMUNALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA
MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Kävlinge
kommun, meddelade av kommunfullmäktige med stöd av 9 kap. 7-8 och
10-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 39-40 och 42-44 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

1 § Inledande bestämmelser
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

2 § Annan toalett än vattentoalett
Det krävs anmälan till miljö- och byggnadsnämnden för att inrätta andra
slags toaletter än vattentoalett

3 § Djurhållning
Det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att inom område
med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla:
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
3. giftorm
Tillstånd krävs inte för att hålla upp till 5 höns, dock ej tupp

4 § Gödsling
Inom område med detaljplan och en region på 300 meter därutöver råder
förbud mot spridning av
1. fast obehandlat gödsel från svin, fjäderfä eller mink
2. flytgödsel
3. slakteriavfall
4. slam från avloppsanläggning
5. rötslam från avloppsreningsverk
Inom 300 m zonen får dock väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst och
fjäderfä spridas i ringa omfattning under förutsättning att störning inte
uppkommer och att nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen.

5 § Tomgångskörning
Motordrivna fordon som står stilla utomhus får ha motorn igång högst en
(1) minut. Detta gäller inte om trafikförhållandena medför att fordonet
måste stanna, till exempel i trafikkö, eller om motorn hålls igång för att
driva en ändamålsenlig anordning på fordonet som inte avser uppvärmning.

6 § Skydd för yt- och grundvatten
Upplag eller anläggningar får inte anordnas så att ytvattentäkter eller enskilda grundvattentäkter kan förorenas.

7 § Halmbränning
Bränning av halm på åkermark är förbjuden.

8 § Eldning
All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att
lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska vara torrt.

9 § Trädgårdsavfall
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan är förbjuden under tiden 1 maj - 30 september. Övrig tid av året får
eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som
inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för
människors hälsa uppstår. Eldning får aldrig ske i strid mot lag om skydd
mot olyckor (2003:778) eller annan lag.

10 § Undantag
Miljö- och byggnadsnämnden kan medge undantag från dessa föreskrifter om det är påkallat av lokala förhållanden eller andra omständigheter
och det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön
uppkommer.

11 § Ansvar
Den som bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till ansvar enligt 29 kap
miljöbalken.

12 § Avgifter
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 januari 2016

