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Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för  
Botkyrka kommun, meddelade av kommunfullmäktige 2008-12-18, § 257. 
 
Kommunfullmäktige meddelar följande lokala föreskrifter för att skydda människors 
hälsa och miljö. Föreskriften har 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. 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 §  
Dessa lokala föreskrifter gäller utöver ovan nämnda bestämmelser. 
 
Tillstånd för inrättande av enskild avloppsanläggning  
 
2 §  
Det krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att inrätta annan avlopp-
sanordning än som avses i 13 § förordningen*, exempelvis anordningar för bad-, 
disk- och tvättavloppsvatten, inom de områden som har märkts ut på  
kartbilaga 1.  
  
Första stycket gäller inte avloppsanordning som kräver tillstånd enligt 5 § eller 
anmälan enligt 21 § förordningen* eller om avloppsanordningen enbart är avsedd 
att föra avloppsvattnet till en allmän avloppsanläggning. 
 
* förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Tillstånd för inrättande av alternativ toalettlösning 
 
3 §  
Det krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att inrätta 

1. förmultningstoalett, 
2. förbränningstoalett, 
3. torrtoalett med latrinkompostering, 
4. kombinationer enligt 1 – 3 med eller utan urinseparering. 

 
Tillstånd för djurhållning 
 
4 §  
Det krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att inom område med 
detaljplan hålla 

 nötkreatur, häst, get, får eller svin,  
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 pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, 
 orm. 

 
Tomgångskörning med motorfordon 
 
5 § 
Inom kommunen får förbränningsmotor i stillastående motorfordon gå på tomgång 
i högst en minut. Detta gäller inte: 

 om trafikförhållanden är sådana att fordonet måste stanna, t ex i trafikkö, 
 om motorn hålls igång för att – om det behövs för fordonets ändamålsenliga 

brukande – driva annan anordning på fordonet än sådan som avser upp-
värmning. 

 
Spridning av gödsel 
 
6 §  
Vid spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom eller intill område 
med detaljplan, se kartbilaga 2, gäller att: 

 tidpunkten för spridning ska anpassas tilll sådana väder- och vindförhållan-
den som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt väder med 
vind från bebyggelse innebär minsta risk, 

 nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridning, undantag gäller 
för spridning på växande gröda, 

 spridningen får inte ske närmare än 7 m från sjö eller annat vattendrag. 
 
Därutöver gäller vad som följer av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. 
 
Tillstånd för inrättande av enskild grundvattentäkt 
 
7 §  
Det krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att inrätta och använda 
en ny anläggning för grundvattentäkt i de områden som har märkts ut på kartbi-
laga 3. Befintliga anläggningar för grundvattentäkter inom angivna områden ska 
anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast den 1 januari 2010. 
 
Tvättning av motorfordon 
 
8 § 
Det är förbjudet att tvätta motorfordon på hårdgjorda ytor inom skyddsområden för 
Segersjö och Tullinge vattentäkter, se kartbilaga 3. Motorfordon bör i första hand 
tvättas i tvätthallar med godkänd reningsanläggning. 
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Eldning för uppvärmning 
 
9 § 
Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en 
vedpanna, som inte är miljögodkänd eller är försedd med ackumulatortank, är inte 
tillåten under tiden 1 juni – 31 augusti inom de områden som har märkts ut på 
kartbilaga 2. 
 
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillför-
seln ska vara god och bränslet vara torrt. För att öka effektiviteten ska pannan 
vara försedd med ackumulatortank. All eldning med hushållsavfall, plast, målat  
eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden. 
Ägaren till en eldningsanordning ska spara och förvara dokumentation från ge-
nomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen i minst 5 år. 
 
Eldning utomhus 
 
10 §  
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är 
endast tillåten under veckorna 16 och 42 med föregående veckoslut, samt den 30 
april (valborgsmässoeld). Eldningen får inte innebära olägenhet för människors 
hälsa.  
 
Ansökan och anmälan 
 
11 §  
En ansökan eller anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt dessa lokala 
föreskrifter ska 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 
 
12 §  
I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. 
 
Dispens 
 
13 §  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får ge dispens från dessa föreskrifter, om det är 
uppenbart att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljö. 
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Avgifter 
 
14 §  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut avgift för;  

 prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, 
 handläggning av anmälan, 
 tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter. 

 
Avgiften följer den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som 
kommunfullmäktige antagit. 
 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
 
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 18 december 2008 då Botkyrka kom-
muns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, fastställd av 
kommunfullmäktige 2007-12-18, upphör att gälla. Äldre lokala föreskrifter ska  
dock tillämpas på ärenden som har startat dessförinnan. 
_____ 
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