
 

 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
för Timrå kommun 
 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Timrå kommun, fastställda av 
kommunfullmäktige 2014-02-24. 
 

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39-40 och 42 §§ förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.  
 

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

Tomgångskörning 
2 §  
I Timrå kommun får ett motordrivet fordon som står stilla utomhus ha sin motor igång högst 1 minut. 
 
Detta gäller inte:  

1.  om trafikförhållanden medfört att fordonet måste stanna, till exempel i trafikkö, eller 

2.  

 

om motorn hålls igång för att driva annan anordning på fordonet som är ändamålsenlig för 
fordonets brukande än sådan som avser uppvärmning. 

 

Information 2 § 

Bemyndigandet finns i 40 § st. 1 p. 1 FMH. Tomgångskörning i strid mot dessa bestämmelser kan enligt 
29:9 st. 1 p. 2 MB straffas med böter. 

 

Djurhållning 

3 §  
I område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för 
att hålla:  

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

2.  pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,  

3.  kramorm eller giftorm.  
 

Information 3 §  

Bemyndigandet finns i 39 § förordning (1999:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Tillstånd behövs ej för 4 höns eller färre.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Spridning av gödsel 
4 §  
Spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet i område med detaljplan eller intill sådant 
område ska göras enligt följande försiktighetsmått:  

1. 
 

Spridningen ska göras när väder- och vindförhållanden medför att risken för luktolägenheter 
minimeras. Torrt och blåsigt väder med vind från bebyggelsen innebär minsta risk. 

2.  
 
Nedbrukning ska ske samma dag som spridningen sker. Undantag är spridning i växande gröda.  

3.  Spridning av gödsel får inte ske så nära vattentäkter och vattendrag att de riskerar att förorenas. 
Spridning får dock aldrig göras närmare än 20 meter från vattenområde.  

 

Information 4 § 

Bemyndigandet finns i 40 § st. 1 p. 2 och 42 § förordning (1999:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd.  

För att ordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan krävs 
anmälan till miljö- och byggnadsnämnden enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Jordbruksverks föreskrifter ska följas vid spridning av gödsel. 

 

Eldning  
5 §  
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och 
att bränslet ska förvaras torrt. Den som eldar ska ha tillsyn och sköta eldningsanordningen i den 
omfattningen att olägenheter inte uppstår för människors hälsa och miljö.  
 
Pannan får endast eldas med sådant bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas sådan 
anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat. 
 

Information 5 §  

Bemyndigandet för föreskriften ovan finns i 40 § st. 1 p. 7 förordning (1999:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.  

 

6 §  
Inom områden med detaljplan är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall är förbjuden under 
tiden 10 maj – 10 oktober. Under övrig tid av året får man elda trädgårdsavfall bara om det kan ske utan 
olägenheter och om det inte strider mot gällande brandskyddsföreskrifter. 
 

Information 6 § 

Bemyndigandet finns i 40 § st. 1 p. 8 förordning (1999:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Trädgårdsavfall bör i första hand komposteras. Den som vill kompostera sitt hushållsavfall ska anmäla 
detta till miljö- och byggnadsnämnden enligt 45 § avfallsförordning (2011:927). 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
7 §  
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft då kommunfullmäktige beslutar i ärendet. Äldre lokala föreskrifter 
ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Dispens  
8 § 
Miljö- och byggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt 2-6 §§ i dessa föreskrifter.  
 

Information 

Ansökan och anmälan  

En ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden ska vara skriftlig och innehålla  

 de uppgifter som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma omfattningen och de miljö- och     
       hälsoeffekter verksamheten eller åtgärden medför. 

 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 lämnas till miljö- och byggnadsnämnden i god tid innan åtgärden ska genomföras. 

Straffbestämmelser 

Enligt 29 kap 9 § miljöbalken kan den som med uppsåt eller oaktsamhet bryter mot föreskrifterna om 
tomgångskörning dömas till böter. Den som bryter mot föreskrifter meddelade med stöd av 13 eller 17 §§ 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan få betala en miljösanktionsavgift enligt 3 kap. 
1 § och 3 kap. 2 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

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.   

 

 
 
 
 
 


