LOKALA FÖRESKRIFTER
FÖR ATT SKYDDA
MÄNNISKORS HÄLSA OCH
MILJÖN I TÄBY KOMMUN
Antagna av KF 2018-10-01 §
103
Dnr KS 2018/174-00
Gäller från den 1 januari 2019

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Täby
kommun
Med stöd av 9 kap. 7-8 § samt 10 -13 § miljöbalken (1998:808), (MB) samt
13, 17, 39 - 40 och 42 - 44 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (FMH) meddelar kommunfullmäktige följande
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Täby
kommun. Tillsynsmyndighet är Södra Roslagens Miljö- och
Hälsoskyddsnämnd (SRMH). Föreskrifterna träder i kraft 1 januari 2019.
Tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifter ska tillämpas på ärenden som inletts
dessförinnan.
Inledande bestämmelser
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), och förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande
föreskrifter.
Avloppsanordning och toalett
2§
Det krävs tillstånd av SRMH för att inrätta avloppsanordning även om
vattentoalett inte är ansluten.
Anm. Enligt 13§ FMH fordras tillstånd att inrätta avloppsanordning om
vattentoalett är ansluten.
Tillstånd fordras även för att ansluta vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.
Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som
kräver tillstånd enligt 5§ eller anmälan enligt 21§ FMH eller om
avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän
anläggning.
3§
För inrättande av annan toalett än vattentoalett fordras tillstånd av SRMH.
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Värmepumpar
4§
För att inrätta en värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten fordras tillstånd av SRMH.
Anm. Bestämmelsen tillämpas inte på anläggning som kräver tillstånd eller
anmälan enligt 5 eller 21§ FMH.Gäller värmepumpar >10 megawatt
5§
Luftvärmepump för en- och tvåfamiljshus ska anordnas så att ljudnivån i
fastighetsgräns mot bebodd fastighet inte överstiger 40 dB(A).
Anläggning för bergborrad grundvattentäkt (NY)
6§
För att inrätta en anläggning för bergborrad grundvattentäkt fordras tillstånd
av SRMH.
Gödselhantering
7§
För att sprida naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom område med
detaljplan eller intill ett sådant område fordras tillstånd av SRMH.
För spridning av slam inom andra områden fordras anmälan till SRMH.
Anm. Tillstånd fordras ej för spridning av väl brunnen gödsel om nedmyllning
sker direkt efter spridningen.
Djurhållning
8§
Det krävs tillstånd av SRMH för att hålla
1. häst,
2. orm, eller
3. fjäderfä som inte är sällskapsdjur
inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
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Luftvård
9§
Vid användning av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att
lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska vara torrt. All eldning med
hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande
material är förbjuden.
Dokumentation över sotning och underhåll av eldningsanordningen ska
finnas tillgängliga i anslutning till anordningen under minst 5 år.
Anm. Med torr ved menas ved med fukthalt under 25%, vilket motsvarar en
sommarsäsongs torkning under tak.
Vid otillräcklig lufttillförsel uppstår pyreldning som kan öka utsläppen
tusenfalt.
10§
Småskalig eldning i vedpanna för uppvärmning och varmvattenproduktion är
förbjuden om vedpannan saknar ackumulatortank.
Anm. Paragrafen gäller inte så kallad trivseleldning. Trivseleldning är eldning
ett fåtal gånger i veckan under en kort tid i öppen spis, bastu m.m.
11§
Inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser får eldning av
trädgårdsavfall ej ske under tiden från 1 maj till och med 30 september.
Övrig tid av året får eldning ske endast av vedartat torrt trädgårdsavfall som
inte kan utnyttjas för kompostering, och om det kan ske utan att olägenhet
för människors hälsa uppstår.
12§
Förbränningsmotor i stillastående fordon får hållas igång i högst en minut.
Detta gäller inte om:
1. trafikförhållanden föranlett att fordonet stannat i t.ex. trafikkö.
2. motorn hålls igång för att i den mån det behövs för fordonets
ändamålsenliga brukande, driva annan anläggning än uppvärmning eller
nedkylning.
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Gatumusik
13§
Gatumusik är förbjuden mellan kl 22 till 07. Under övrig tid får gatumusik
ske endast under förutsättning att ljudförstärkare/högtalare inte används.
Ansökan och anmälan
14§
En ansökan eller anmälan enligt dessa föreskrifter ska 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.
Undantag från bestämmelserna
15§
SRMH får meddela undantag från dessa föreskrifter om det är uppenbart att
risk för olägenhet för människors hälsa och miljön inte föreligger.

Avgifter
16§
SRMH får ta ut avgift för prövning av ansökan om tillstånd eller undantag,
för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa
föreskrifter.
Avgift ska tas ut enligt den taxa för prövning och tillstånd inom miljöbalkens
område som antagits för Vaxholms stad.
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