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Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Härryda kommun, meddelade
av kommunfullmäktige den 2010-03-22 Kf § 65.

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 11-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40 och 42-44 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap. 20-21 §§
miljöbalken meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser
1§

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.

Avloppsanordning och annan toalett än WC
2§

Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd av
miljö- och bygglovsnämnden för att

1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas och

2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av miljö- och bygglovsnämnden för att

3. inrätta avloppsanordning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom de områden som har
märkts ut på kartbilaga 1.

Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan
till miljö- och bygglovsnämnden för att

4. inrätta avloppsanordning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten i övriga områden än vad
som anges i punkten 3,

5. ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.

Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver
tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en
allmän avloppsanläggning.

3§
Det krävs tillstånd av miljö- och bygglovsnämnden för att inrätta annan toalett än vattentoalett
(tex förmultningstoalett).



Djurhållning
4§

Det krävs tillstånd av miljö- och bygglovsnämnden för att hålla

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

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,

3. orm,

inom område med detaljplan.

Tomgångskörning
5§

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst
1 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.

Värmepump
6§

Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan
anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av
värme eller kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Inom vattenskyddsområde för vattentäkt krävs tillstånd för att inrätta sådan anläggning.

Anmälan enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver anmälan
enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Upplag av petroleumprodukter o.dyl.
7§

Det krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att anordna ett upplag som kommer
att innehålla petroleum-, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt, eller andra liknande
produkter eller lägga upp avfall från gaturenhållning (sopsand, snö, m.m.) inom
skyddsområde för vattentäkterna Finnsjön, Hällingsjö, Rådasjön och Delsjöarna.

Första stycket gäller 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.

Tvättning av fordon
8§

Det är förbjudet att tvätta motorfordon på hårdgjorda ytor inom skyddsområde för
vattentäkterna Finnsjön, Hällingsjö, Rådasjön och Delsjöarna. Motorfordon bör i första hand
tvättas i därför avsedda tvättanläggningar med godkänd reningsanläggning.



Eldning
9§

Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en vedpanna
som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 maj
- 15 september inom tätortsområde, se bifogad kartbilaga 2.

10 §

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

Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos
ägaren av anläggningen under minst 5 år.

11 §

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall förbjuden under tiden 1 april - 30
september, inom tätortsområde, se bifogad kartbilaga 2.
För Valborgsmässoeld och liknande krävs dispens av miljö- och bygglovsnämnden.
Föreskriften gäller inte sådant arrangemang där polistillstånd krävs.

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 gällande brandföreskrifter.

Ansökan och anmälan
12 §

Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller
anmälan till miljö- och bygglovsnämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av
39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för
ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de
anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

Straffbestämmelser
13 §

129 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Dispens
14 §

Miljö- och bygglovsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt 5, 7-11 §§ i dessa
föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt
inte föreligger.



Avgifter
15 §

Miljö- och bygglovsnämnden far 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 april 2010. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas
på ärenden som har inletts dessförinnan.

Information

För ytvattentäkterna Finnsjön, Rådasjön, Sandsjön samt för grundvattentäkterna i Rävlanda
och Hällingsjö gäller antagna skyddsföreskrifter

Mer information om föreskrifterna finns hos kommunens miljö- och hälsoskyddskontor,
Telefon 031-724 62 65, e-post: miliohalso(g),harrvda.se

Kartbilaga 1.

Områden där det krävs tillstånd för att inrätta avloppsanläggning för bad-,
disk- och tvättavloppsvatten.

Kartbilaga 2.

Tätortskarta, där eldningsförbud råder 1 april - 30 september.



Kartbilaga 1.

Områden där det krävs tillstånd för att inrätta avloppsanläggning för
bad-, disk och tvättavloppsvatten.

"^rtbilaga 1

Tillständsplikt BDT-avlopp § 2

Lokala föreskrifter for att skydda
människors halsa och miljon

Beslut i kommunfullmäktige 2010-03-22

1. Lahall
2. Lahall
3. Kullbäckstorp
4. Hyltan
5. Benareby
6. Benareby
7. Benareby

p Ri-ilåc
O. cjOlao

9.
Abborrtjärnsvägen-
Benareby

10. Bortre Skogen

11. Kullbäckstorp

12.Kobacka
13. Långenäs
16. Landvetters-
Kärret
17. Bårekulla
18. Tahult

14. Bårhult
15. Bårhult
19. Tahult Uppegårdsvägen
20. Tahult Pinntorp
21. Östra Önneröd
22.Skällared
23, Västra Snåkered-Liseberg
24. Snåkered-Kopparbo, söder om
järnvägen
25. Ramberget

26. Landvetter-furuvägen med
nmnpid
\J 1 t M 1Cj I i
27. Landvetters-Backa,
Tomtevägen, Vibergsvägen
28. Östra Landvetters-Backa
29. Landvetter Skogen
30. Landvetters-Backa, söder om
Björröd
31. Skällsjöås

32. Landvetters-Buarås

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.

43.

44.
45.
46.

47

48

Landvetters-Buarås
Vrestaby
Snugga

Stjärnas
Bertshul
Norra Skårtorp
Södra Skårtorp-Margretedal
Assmundtorp

Buråse nvägen

Härryda Knaltenvägen

Härryda Stationsväg

Dansered
A
Aleslätten

Åbydalen

. Buatjärnsvägen

49. Björkesdal
50. Prästmossen
51. Vägskillnaden

52. Risbacka
53. Sandsbacka
54. Egypten
55. Dykärr
56. Västra Stora Bugärde

57. Östra Stora Bugärde

58. Kåhult

59. Hällingsjö

Basåsvägen
60. Hällingsjö
61. Barkkulla

62. Flahall

63. Värred
64. Västra Limmerhult

65. Östra Limmerhult

66. Klåddegärde

67. Hindås Bocköhalvön
68. Hindås Haråsvägen
ca HinrlåQ
O3. nillUdo

Rävlandavägen
70. Ingelse

Grönsångarevägen



Kartbilaga 2 - förbjuden eldning inom tätortsområde 1 april - 30 september

1. Mölnlycke
2. Nya Långenäs, Benareby
3. Landvetter, Björröd
4. Tahult
5. Eskilsby, Snugga
6. Härryda
7. Rya
8. Stora Bugärde
9. Hindås
10. Rävlanda
11. Hällingsjö
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