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Utkom från trycket
den 27 oktober 2011

Länsstyrelsen i Gävleborgs läns tillkännagivande av Gävle
kommuns beslut om lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö;
Beslutade den 20 juni 2011
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Gävle kommun
De lokala hälsoskyddsföreskrifterna, är ett lokalt anpassat komplement till miljöbalken.
Sveriges kommuner har rätt att besluta om lokala föreskrifter (regler) för att skydda människors
hälsa och miljön, om det behövs för att komplettera den nationella lagstiftningen på grund av
lokala förutsättningar.
Stödet finns i miljöbalkens 9 kapitel och i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
I Gävle kommun finns, utöver vad som nämns i dessa föreskrifter, följande lokala regler inom
miljöbalkens område:
1. Regler till skydd för de kommunala allmänna vattentäkterna finns i respektive
skyddsområdes föreskrifter.
2. Regler för hantering av avfall finns i renhållningsordning med föreskrifter för Gävle,
Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun.
3. Regler för hållande av allmän ordning finns i allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Gävle kommun.
Djurhållning
1 § Hållande av djur inom vissa områden
Det krävs tillstånd av byggnads- och miljönämnden för att inom områden med detaljplan och
inom områden med områdesbestämmelser hålla:
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
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Det krävs anmälan till byggnads- och miljönämnden för att ha giftorm inom områden med
detaljplan och inom områden med områdesbestämmelser.
Beslut med stöd av denna paragraf får förenas med villkor om vad djurhållaren måste göra för att
skydda människors hälsa och miljön från olägenheter som kan uppstå till följd av deras
djurhållning.
Utsläpp till luft
2 § Eldning utomhus
Eldning utomhus inom områden med detaljplan och områden med områdes-bestämmelser är
förbjudet. Förbudet gäller inte om det är uppenbart att eldning kan ske utan olägenhet för
människors hälsa eller miljön, eller risk för brandspridning, till exempel eldning av torrt
trädgårdsavfall i mindre omfattning.
3 § Tomgångskörning
Ett stillastående motordrivet fordon får bara ha motorn igång utomhus i högst
en minut inom områden med detaljplan och områden med områdes-bestämmelser.
Utsläpp till mark och vatten
4 § Enskild avloppsanläggning
Det krävs tillstånd från byggnads- och miljönämnden för att inrätta en avloppsanläggning för
bad-, dusch-, disk- och tvättvatten, även om den inte har vattentoalett ansluten, inom områden
angivna i kartbilaga 1.
5 § Andra typer av toalett än vattentoalett
Det krävs tillstånd från byggnads- och miljönämnden för att inrätta annan typ av toalett än
vattentoalett, exempelvis:
• förmultningstoalett (mulltoa)
• frystoalett, förbränningstoalett, eltoalett och förpackningstoalett
• torrtoalett med egen kompostering av latrin och/eller eget omhändertagande av urin.
6 § Hantering och lagring av kemiska produkter
Lagring och förvaring av större mängder petroleum-, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel,
vägsalt eller andra liknande kemiska produkter måste ske på ett sådant sätt att enskilda
dricksvattenbrunnar inte riskerar att förorenas.
7§ Spridning av bekämpningsmedel och gödsel
Spridning av bekämpningsmedel samt naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet får inte ske
närmare enskild dricksvattenbrunn än 20 meter utan skriftligt medgivande från fastighetsägaren
eller brunnens huvudman.
8 § Värmepump
Det krävs tillstånd från byggnads- och miljönämnden för att inrätta en värmepumpsanläggning
för utvinning av värme eller kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten.
Prövning, straffbestämmelser, undantag och avgifter
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9 § Ansökan och anmälan
Anmälan och tillståndsansökan enligt dessa föreskrifter prövas av byggnads- och miljönämnden
enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan eller ansökan
ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för
att handlägga ärendet.
10 § Straffbestämmelser
I kapitel 29 i miljöbalken finns bestämmelser om påföljder vid brott mot dessa föreskrifter.
11 § Dispens
Byggnads- och miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter,
om det är uppenbart att det inte finns någon risk att människors hälsa eller miljön kan ta skada av
åtgärden eller verksamheten.
12 § Avgifter
Enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige
antagit, får byggnads- och miljönämnden ta ut avgift för prövning och tillsyn i övrigt enligt dessa
föreskrifter.
Bilagor
Kartbilaga 1
Områden där tillstånd krävs för att inrätta en avloppsanläggning för bad-, dusch-, disk- och
tvättvatten, även om den inte har vattentoalett ansluten.
----------------------------Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 23 juni 2011.
Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.
_____________________
Föreskrifterna trädde i kraft den 23 juni 2011.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
GÄVLE KOMMUN
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