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Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Svedala kommun 
___________________________________________________________ 
 
antagna av kommunfullmäktige 2000-09-13, § 91 Gäller från 
 2000-10-01 
 
§ 1 Inledande bestämmelser 
 
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. 
 
§ 2 Djurhållning 
 
Det krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden för att inom område med 
detaljplan hålla 
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
3. orm 
 
Sådant tillstånd för förenas med särskilda villkor för att förhindra uppkomst av 
olägenheter för människors hälsa eller miljön vid djurhållningen. 
 
 
§ 3 Tomgångskörning 
 
Inom område med detaljplan får förbränningsmotor i stillastående motorfordon 
hållas igång utomhus i högst en (1) minut. 
Detta gäller inte: 
1. om fordonet står still pga trafikförhållandena t ex trafikkö 
2. om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets 

ändamålsenliga brukande – driva annan anordning än sådan som avser 
uppvärmning 

 
§ 4 Spridning av gödsel och slam 
 
Naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet får inte spridas inom område med 
detaljplan och ej heller närmare sådant område än 300 meter. Förbudet gäller ej 
spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst och fjäderfä i ringa 
omfattning och om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen. 
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§ 5 Värmepumpsanläggning 
 
Det krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden för att inom vattenskyddsområde 
enligt bilagda karta anordna värmepumpsanläggning med utvinning av värme ur 
mark, ytvatten och grundvatten. Inom övriga områden gäller anmälningsplikt. 
 
§ 6 Eldning 
 
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller: 
1. Ved och annat bränsle skall vara torrt med en högsta fukthalt av 25 procent 

om inte anläggningens konstruktion och förbränningsteknik är avsedd för 
annat. 

2. Vid upptändning i samband med vedeldning skall finhuggen ved (upp till 5 cm 
tjocklek) som torkats inomhus de sista månaderna användas, om inte annan 
anordning används som ger en ännu kortare upptändningsfas. 

3. Material som inte är avsett som bränsle, t ex målat eller tryckimpregnerat 
virke, spånskivor, plaster, gummi, mjölkförpackningar, papper, köksavfall o d, 
får ej eldas. 

4. Pellets/briketter som eldas i villapannor skall uppfylla kraven enligt svensk 
standard (SS 18 71 20). Vid pelletseldning skall bränslet vara anpassat till den 
aktuella pelletsbrännaren, särskilt med avseende på storlek och askhalt. 

5. All eldning skall ske med god lufttillförsel och under hög temperatur så att en 
så fullständig förbränning som möjligt erhålles. Så kallad pyreldning får ej 
ske. 

 
Bränning av trädgårdsavfall, grenar och kvistar är inte tillåtet inom detaljplanelagt 
område. Utanför sådant område får trädgårdsavfall brännas endast under 
förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Räddningskårens 
tillstånd måste inhämtas utanför detaljplanelagt område. 
 
§ 7 Mjölkrum 
 
Utrymme för hantering av mjölk på vilket livsmedelslagen inte tillämpas skall 
vara anordnat och inrett samt underhållas och skötas så att skäliga hygieniska krav 
på mjölkproduktionen uppfylles. 
 
I utrymmet får inte förvaras hälso- och miljöfarlig vara eller annat som kan antas 
ge mjölken främmande lukt eller smak eller göra den otjänlig till människoföda. 
 
Vatten som används i utrymmet skall vara av tjänlig beskaffenhet. 
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§ 8 Avlopp 
 
Om tillstånd för inrättande av vattentoalett gäller särskilda regler i 13 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
För inrättande av annat slag av vattentoalett och torrklosett krävs tillstånd av 
bygg- och miljönämnden. 
 
§ 9 Upplag 
 
Upplag eller anläggning får inte anordnas och mark får inte användas så risk för 
förorening av ytvattentäkter eller enskilda grundvattentäkter föreligger. 
 
Anm. Produkter som kan förorena grundvatten innefattar bl a oljeprodukter, tjäror, 
tjärprodukter, syror, organiska lösningsmedel, vägsalt och dylikt samt 
avfallsämnen. Användning av produkter som avses innefattar bl a spridning av 
gödsel och bekämpningsmedel. 
 
§ 10 Ansökan 
 
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall en 
ansökan till bygg- och miljönämnden enligt lokala föreskrifterna 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. 
 
§ 11 Straffbestämmelser 
 
I 29  kapitlet miljöbalken (1998:808) finns bestämmelser om straff och 
förverkande. 
 
§ 12 Dispens 
 
Bygg- och miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt §§ 2-9 i 
dessa föreskrifter om det är uppenbart att risk för olägenhet ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 
 
§ 13 Avgifter 
 
Bygg- och miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd 
samt för tillsyn i övrigt enligt taxa som kommunfullmäktige antagit. 
 
Äldre lokala föreskrifter skall tillämpas på ärenden som inletts innan 2000-10-01. 

___________________ 
 


