
 
 
 
 
 
 
 
              ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 
           __________________________________________________  NR 31 
 

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ESLÖVS KOMMUN 
FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN  

Antagna av kommunfullmäktige 2002-01-28 gälla fr o m 2002-01-01 
Ändring av § 5 antagen av kommunfullm. 2005-09-26 att gälla fr o m 2006-01-01 
 
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) 13, 17, 39-40 och  
42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt  
14 kap. 20-21 §§ miljöbalken meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.  
   
Inledande bestämmelser 
§ 1 
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors 
hälsa och miljön. 
 
Avloppsanordning och annan toalett än WC 
§ 2 
Om tillstånd för inrättande av vattentoalett gäller regler i 13 § förordning (1998:899) om  
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett 
krävs tillstånd av nämnden. 
Anm. Denna föreskrift täcker olika former för tillvaratagande av toalettavfall såsom  
mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett eller packeteringstoalett, separationstoalett och 
liknande samt torrtoalett med latrinkompostering. 
 
Djurhållning 
§ 3 
Det krävs tillstånd av Miljö-och Samhällsbyggnadsnämnden för att hålla 
1 nötkreatur, häst, get, får eller svin 
2 pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
3 giftorm 
inom område med detaljplan. 
 
Tomgångskörning  
§ 4 
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus högst 1 
minut.  
 
 



 
Detta gäller inte: 
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna i t ex trafikkö, 
2. om motorn hålls igång för att i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande  
driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning. 
 
Spridning av gödsel 
§ 5 
Inom område med detaljplan, som markerats på kartor, bilaga 1-10, jämte en zon på 300 m 
kring dessa områden råder förbud att utan särskilt tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden gödsla med fast obehandlad gödsel från svin och fjäderfä 
flytgödsel, slakteriavfall, avloppsslam samt annan starkt luktande orenlighet 
 
Skydd av vattentäkt 
§ 6 
Upplag eller anläggning får inte anordnas och mark får inte användas så att ytvattentäkter och  
grundvattentäkter förorenas. 
 
Anm. Produkter som enligt första stycket kan förorena grundvatten innefattas bl a oljeprodukter, tjäror, tjärpro-
dukter, syror, organiska lösningsmedel, vägsalt och dylikt samt avfallsämnen. Användningen av mark som avses i 
första stycket innefattar bl a spridning av gödsel och bekämpningsmedel. 
 
 
Eldning 
§ 7 
Ved och annat bränsle skall vara torrt med en högsta fukthalt på 25 procent om inte  
anläggningens konstruktion och förbränningsteknik är avsett för annat. 
Vid upptändning i samband med vedeldning skall inomhustorkad finhuggen ved (upp till 5 cm 
i tjocklek) användas om inte annan anordning används som ger ännu kortare upptändningsfas 
Material, som inte är avsett som bränsle eller tillverkat av avfall och dylikt, förutom rent obe-
handlat träavfall, får ej eldas. 
Pellets/briketter som eldas i villapannor bör uppfylla kraven enligt svensk standard 
(SS 18 71 20). Vid pelletseldning skall bränslet vara anpassat till den aktuella pelletsbränna-
ren, särskilt med avseende på storlek och askhalt. 
All eldning skall ske med god lufttillförsel och under hög temperatur så att en så fullständig 
förbränning som möjligt erhålles. S k pyreldning får ej ske. 
 
§ 8 
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden 
under tiden 1 maj – 30 september. 
Övrigt tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som 
inte 
kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa upp-
står. 
Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens renhåll-
ningsordning. För transport av trädgårdsavfall som inte anvisas eller medges i kommunens 
renhållningsordning, krävs dispens av Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden. 
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. 
 



Bränning av halm 
§ 9 
Eldning av halm på åkermark är ej tillåten. 
 
 
Straffbestämmelser 
§ 10 
1 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. 
 
 
Dispens 
§ 11 
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden får medge dispens från de kommunala föreskrifterna 
om det är påkallat av lokala förhållanden eller andra omständigheter och om det kan ske utan 
olägenhet. 
 
 
Avgifter 
§ 12 
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökning 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 2000-01-01. Äldre lokala föreskrifter ska til-
lämpas på ärenden som har inletts dessförinnan. 
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