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Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Ragunda kommun
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö för Ragunda
kommun meddelade av kommunfullmäktige 2022-06-16, § 65.
Innehåll

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 (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljö. Bygg- och miljönämnden är ansvarig nämnd
enligt dessa lokala föreskrifter.
Djurhållning

2§
Det krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden för att inom områden med
detaljplan hålla:
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur eller
3. orm.
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.
3§
Djurhållning av två (2) djurenheter eller mer inom den primära skyddszonen av
kommunalt vattenskyddsområde kräver tillstånd av kommunens bygg- och
miljönämnd, till den del djurhållningen inte omfattas av tillståndsplikt enligt annan
lagstiftning.
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Tomgångskörning

4§
Tomgångskörning av motordrivna fordon är tillåtet i högst 1 minut. Förbudet
gäller inte:
1. om fordonet befinner sig i en trafikkö eller om trafikförhållanden på annat
sätt orsakat att fordonet stannat,
2. om fordonets ändamålsenliga användning kräver att motorn hålls igång.
Spridning av gödsel och bekämpningsmedel

5§
Vid spridning av naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet, utöver vad som
följer av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om försiktighetsmått
vid spridning av gödselmedel, gäller följande:
1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och
vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och
blåsigt väder med vind från bebyggelse innebär minsta risk.
2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridning.
3. Spridning får inte ske närmare än 50 meter från sjö eller annat vattendrag.
4. Under lördag och söndag, annan helgdag samt dag före helgdag är
spridning av naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet förbjuden inom
en zon av 300 meter till områden med detaljplan.
6§
För spridning av slam och inom 100 meter från tätbebyggt område eller inom
område med detaljplan krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden. För spridning
av slam i övriga delar av kommunen krävs anmälan till Bygg- och miljönämnden.
7§
Den som avser att sprida naturligt gödsel, annan orenlighet eller kemiska eller
biologiska bekämpningsmedel inom område med detaljplan eller 100 meter intill
detta område ska anmäla det till Bygg- och miljönämnden på särskild blankett
innan spridning sker. Anmälan skall även göras inom tätortsnära bebyggelse inom
kartbilaga A.
8§
Tillstånd från Bygg- och miljönämnden krävs för spridning av naturligt gödsel,
slam, bekämpningsmedel eller andra orenligheter inom den primära och
sekundära skyddszonen av kommunalt vattenskyddsområde.
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9§
Enligt 37 § förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till
bygg- och miljönämnden av den som avser att ordna en gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan.
Tillstånd av Bygg- och miljönämnden krävs för lagring av slam inom område med
detaljplan.
Enligt dessa föreskrifter krävs sådant tillstånd även inom den primära
skyddszonen av kommunalt vattenskyddsområde.

Skydd av enskilda och kommunala yt- och grundvattentäkter

10 §
Den som avser att anordna ett upplag av petroleum, olje- eller tjärprodukter,
fenoler, lösningsmedel, vägsalt, bekämpningsmedel, växtnäringsämnen eller
liknande produkter som kan förorena yt- eller grundvattentäkt ska anmäla detta till
bygg- och miljönämnden innan verksamheten påbörjas.
Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt annan
lagstiftning. Anmälan krävs heller inte om verksamheten enbart avser ringa
husbehov.
11 §
Tvätt av motorfordon och maskiner får inte ske på hårdgjorda ytor som anslutits
till dagvatten och inte heller på plats där avrinning sker direkt till sjöar eller
vattendrag.
Eldning

12 §
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan är
förbjuden under tiden 1 juni till 31 augusti. Eldning i strid mot gällande
brandföreskrifter är förbjudet.
13 §
Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall.
14 §
Förbud gäller mot öppen eldning för förbränning av trädgårdsavfall med mera i
Bispgården, Hammarstrand eller Stuguns tätorter. Undantag gäller under
Valborgsmässoeld.
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Förbudet gäller inte för grillning i för ändamålet avsedd utrustning samt eldning i
eldstäder för uppvärmning av hus.
15 §
För skötsel och tillsyn av eldningsanordningar för fasta bränslen gäller att
lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska vara torrt. Pannan får endast eldas
med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas sådan
anvisning får bränslet endast bestå av rent trä. All eldning med hushållsavfall,
plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är
förbjudet.
16 §
För valborgsmässoeldar eller liknande ska räddningstjänsten och polisen
kontaktas.
Materialet får endast bestå av kvistar, annat trädgårdsavfall eller rent trä. Eldning
får aldrig ske i strid mot gällande brand- och renhållningsföreskrifter eller
utfärdade eldningsförbud.
Avlopp och toalett

17 §
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det
tillstånd av Bygg- och miljönämnden för att:
1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas eller
2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
Enligt dessa föreskrifter krävs det även tillstånd av Bygg- och miljönämnden för
att:
3. Inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis
avloppsanordningar för bad-, disk-, och tvätt-avloppsvatten, inom primär
och sekundär skyddszon i de vattenskyddsområde som upprättats av
kommunen.
4. Inrätta förmultningstoalett, eltoalett eller torrtoalett med
latrinkompostering inom primär och sekundär skyddszon i de kommunala
vattenskyddsområdena.
5. Övriga områden i kommunen krävs en anmälan till Bygg- och
miljönämnden.
18 §
Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd krävs
anmälan till Bygg- och miljönämnden för att:
1. Inrätta annan avloppsanordning än som anges i 17 § punkterna 1-4,
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2. Ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av
avloppsvattnets mängd eller sammansättning.
Värmepumpar

19 §
Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
förbjudet att utan anmälan till Bygg- och miljönämnden inrätta en
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten.
20 §
Enligt dessa föreskrifter är det förbjudet att inrätta en värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten inom den primära
skyddszonen och tillstånd av Bygg- och miljönämnden krävs inom den sekundära
skyddszonen av kommunens vattenskyddsområde. Undantaget från
förbudet/tillståndsplikten är ny sådan anläggning för den allmänna
vattenförsörjningen.
Det är även förbjudet enligt dessa föreskrifter att inrätta värmepumpsanläggning
med sjövärme i Ammeråns naturreservat inom Ragunda kommun.
Paragraferna ovan gäller dock inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger
enligt 5 eller 22 § förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Ansökan och anmälan

21 §
Enligt 46 § förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan
eller anmälan till bygg- och miljönämnden 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

22 §
I 29 kap i miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.
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Dispens

23 §
Bygg- och miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa
föreskrifter om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.
Avgifter

24 §
Bygg- och miljönämnden 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.
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 2022-07-23. Äldre lokala föreskrifter
ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.
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