Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
i Trelleborgs kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Trelleborgs kommun meddelade
av kommunfullmäktige den 26 oktober 2015, § 215.
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§
Inom område med detaljplan gäller förbud att utan särskilt tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden
hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor.
3§
Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser gäller förbud att utan särskilt tillstånd
hålla giftig orm eller annan orm som kan medföra risker eller olägenhet för människors hälsa, t.ex
större kramande orm.
Tomgångskörning
4§
Inom område med detaljplan får en förbränningsmotor i ett stillastående motordrivet fordon hållas
igång utomhus i högst en minut.
Detta gäller inte
1. om fordonet befinner sig i trafikkö eller trafikförhållandena annars föranlett att fordonet stannat
2. om motorn hålls igång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenligt brukande,
driva annan anordning än sådan, som avser uppvärmning.
Spridning av gödsel och slam
5§
Inom område med detaljplan och en frizon på 300 meter därutom råder förbud mot spridande av
naturlig gödsel, slam och annan orenlighet. Inom 300 meters-zonen får dock sådan gödsling ske
inom jordbruksfastighet, djurkolonier eller liknande områden i ringa omfattning.

Avloppsanordning och annan toalett än WC
6§
Om tillstånd för inrättande av vattentoalett gäller 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. För att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett och torrklosett,
såsom förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med latrinkompostering
krävs tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden. För inrättande av avloppsanordning för bad-, diskoch tvättvatten krävs tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden. För inrättande av annan
avloppsanordning, t.ex dagvatten, krävs anmälan till samhällsbyggnadsnämnden.
Skötsel och tillsyn av eldningsanordningar
7§
Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna eller
annan förbränningsanläggning som inte är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler och försedd
med en ackumulatorsystem, är inte tillåten under tiden 1 maj-31 augusti inom detaljplan och/eller
område med områdesbestämmelser.
8§
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller:
1. Eldning med material som inte är avsett som bränsle, t.ex målat eller tryckimpregnerat virke,
spånskivor, plaster, gummi, mjölkförpackningar, papper, köksavfall och dylikt är förbjuden.
2. All eldning ska ske med torr ved och god lufttillförsel samt under hög temperatur så att en så
fullständig förbränning som möjligt erhålls. Så kallad pyreldning får inte ske.
3. Dokumentation över senast genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska
finnas tillgänglig hos ägaren av anläggningen i minst 5 år.
Eldning
9 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden
under tiden 15 maj-30 september. Eldning av trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för
kompostering är tillåten övrig tid om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.
Regler om hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens Föreskrifter för avfallshantering i
Trelleborgs kommun. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.
Bränning av halm
10 §
Inom kommunen gäller förbud att utan särskilt tillstånd bränna halm på åkermark. Ett sådant
tillstånd får förenas med särskilda villkor.
Camping
11 §
Camping, d.v.s. boende i tält, husvagn, husbil och/eller annan anordning i samma syfte får inte ske
inom särskilt utsatta områden i enlighet med markering på bifogade kartor. Allemansrätten råder
dock i områdena.

Gatumusik
12 § Utövande av gatumusik i centrala Trelleborg får endast ske mellan kl. 12:00-18:00 dagligen
och under förutsättning
•
•
•

att ljudförstärkare/högtalare inte används i samband med utövande av musiken och
att utövandet inte sker i grupper av fler än tre personer
att utövandet sker maximalt två timmar på samma ställe.

Begränsningen i första stycket 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 utövande av gatumusik på viss
offentlig plats som i ett enskilt fall behövs för att hindra att olägenhet för människors hälsa
uppkommer.
Ansökan och anmälan
13 §
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan
till samhällsbyggnadsnämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 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.
Ansökan eller anmälan ska ske i god tid innan åtgärden ska genomföras, som regel sex veckor.
Dispens
14 §
Samhällsbyggnadsnämnden får med stöd av 2 § 16 kap miljöbalken medge dispens från de
kommunala föreskrifterna om det är uppenbart att risk för olägenhet från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. Sådan dispens får förenas med villkor och kan vara
tidsbegränsad.
Straffbestämmelser
15 §
I 29 kap miljöbalken finns bestämmelser för straff och förverkande.
Avgifter
16 §
Samhällsbyggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens,
för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dess föreskrifter enligt den taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.
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