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Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

 
Med stöd av 9 kap. 7-8 §§ och 11-13 §§ miljöbalken (SFS 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 i 
Orust kommun.  
 

1 § Inledande Bestämmelser 

Utöver bestämmelser i miljöbalken och dess följdbestämmelser gäller följande lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön. 

2 § Enskild avloppsanordning 

Enligt dessa föreskrifter krävs tillstånd för installation av avloppsanläggning utan vattentoalett i 
följande fall: 

1. Område som är markerat som tätbebyggt på kartbilaga. 

2. Område för vilket detaljplan antagits.  

3. Område som är markerat som särskilt vattenområde på kartbilaga. 

3 § Annan toalett än vattentoalett 

Förmultningstoalett, förbränningstoalett eller övriga torrtoaletter med latrinkompostering får inte 
inrättas utan anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.  

Upplysning 
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd av miljö- och 
byggnadsnämnden för att 

1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett skall anslutas, och 

2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning.  

Det krävs en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden för att inrätta en annan avloppsanordning än som avses i 
första stycket (utöver de områden där kommunen meddelat att det istället krävs tillstånd). 

Enligt 14§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till miljö- och 
byggnadsnämnden för att ändra avloppsanordning om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets 
mängd eller sammansättning. 

Enligt 15§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs inte tillstånd av miljö- och 
byggnadsnämnden för avloppsanordning som är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän 
avloppsanläggning. Det kräver dock en bygganmälan enligt 6kap 5 § plan- och byggförordningen. 

4 § Djurhållning 

Inom område med detaljplan krävs det tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att få hålla 

1. nötkreatur, häst, get får eller svin 

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller 

3. orm.  
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5 § Tomgångskörning av motorfordon 

Förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång utomhus i högst en minut. 
Detta gäller inte om fordonet befinner sig i trafikkö eller trafikförhållandena annars föranlett att 
fordonet stannats. Motorn får dock hållas i gång för att, i den mån det behövs för fordonets 
ändamålsenliga brukande, driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning. 
Med trafikkö avses inte kö till färja. 

6 § Spridning av gödsel 

I eller inom 50meter intill område med detaljplan eller område som markerats som tätbebyggt 
enligt kartbilaga, gäller utöver vad som följer av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2012:41 
och SJVFS 2006:17) följande vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet:  

1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som 
minskar risken för luktolägenheter.  

2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen, eller senast efter 12 timmar, 
om inte spridningen sker på växande gröda.  

3. Spridning får inte ske närmare än 6 meter från sjö eller annat vattendrag. 

7 § Lagring av gödsel 

Enligt dessa föreskrifter gäller att den som avser att anordna en gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning, inom de områden som markerats som tätbebyggt enligt kartbilaga, 
ska anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden. 

Upplysning 

Enligt 37 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall den som avser att anordna 
en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan anmäla detta till miljö- och 
byggnadsnämnden. 

8 § Eldning 

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan är förbjuden under 
tiden 1 april – 30 september. Påskbrasa alternativt Valborgsmässoeld är undantagen förbudet 
men ska alltid anmälas till räddningstjänsten. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande 
brandföreskrifter. 

Upplysning 

Enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) är det förbjudet att kompostera, elda, gräva ned eller på annat sätt 
återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall utan att först anmäla detta till kommunen. 

9 § Eldning i panna 

Vid småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion gäller följande 
föreskrifter:  

1. All eldning ska ske med god lufttillförsel och under hög temperatur så att en så fullständig 
förbränning som möjligt erhålles. Så kallad pyreldning får ej ske.  

2. Ved och annat bränsle ska vara torrt, om inte anläggningens konstruktion och 
förbränningsteknik är avsedd för annat.  

3. Det är inte tillåtet att elda material som inte är avsett som bränsle eller som är tillverkat av 
avfall, emballage och dylikt (undantaget rent obehandlat träavfall). Eldning med 
hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande blandade 
material är förbjuden.  
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4. Vid pelletseldning ska bränslet vara anpassat till den aktuella pelletsbrännaren, särskilt 
med avseende på storlek och askhalt. Pellets eller briketter som eldas i villapannor ska 
uppfylla kraven enligt Svensk Standard (SS 18 71 20). 

10 § Skydd för yt- och grundvatten 

Den som avser att anordna ett upplag för petroleum, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, 
vägsalt eller andra kemiska produkter inom de vattenområden som är markerade i kartbilaga, ska 
söka tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden innan upplaget tas i bruk.  

Tillstånd krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller enligt bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken. 

Upplysning 

För sjön Rödsvattnet finns det skyddsföreskrifter (14 FS 1992:30) antagna av Länsstyrelsen. I dessa anges det 
bland annat att motorbåt inte får framföras på sjön och att motordrivna fordon inte får framföras på sjöns is utan 
tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. 

Det finns även skyddsföreskrifter antagna för Kattevik grundvattentäkt (14 FS 1991:6), Korshällan 
grundvattentäkt (14 FS 1991:11) samt grundvattentäkterna för Vindöns Samfällighet och Vindöns Camping 
och Marina (OKFS 6.2.2.1). 

11 § Värmepump 

Enligt dessa föreskrifter gäller att värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten inom vattenområden markerade på kartbilaga inte får inrättas utan 
tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.  

Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver tillstånd eller 
anmälan enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).  

Upplysning 

Enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan 
anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten (utöver de områden där kommunen meddelat att det istället krävs tillstånd).  

12 § Ansökan och anmälan 

En ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden ska vara skriftlig och innehålla de 
delar och uppfylla de krav som finns föreskrivna i 25 och 46 §§ förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt i förekommande fall 19 kap. 5§ och 22 kap. 1§ 
miljöbalken. 

13 § Dispens  

Miljö- och byggnadsnämnden får meddela dispens från vad som anges i 6, 8, och 9 §§ dessa 
föreskrifter om det kan ske utan risk för olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. En 
dispens får meddelas för en begränsad tid och får förenas med villkor. 

14 § Straffbestämmelser 

I 29 kap. miljöbalken (SFS 1998:808) finns bestämmelser om straff och förverkande vid 
överträdelser av dessa föreskrifter. I 30 kap. miljöbalken (SFS 1998:808) samt i förordningen (SFS 
2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter. 

15 § 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 
av kommunfullmäktige antagna taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
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16 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 2015-04-08 och ersätter Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
(OKFS 1.7) antagen av Kommunfullmäktige § 1/91. Tidigare föreskrift ska tillämpas på ärenden 
som har inletts innan ikraftträdandet av de nya föreskrifterna. 

 

 

Övriga upplysningar 

Kartbilaga 1-4, Norra, Östra respektive västra Orust samt skyddsområde för vattentäkter på 
Vindön 

För att kunna avgöra om fastigheter ligger inom de områden som redovisas i kartbilagorna kan 
du kontakta kommunen som har mer detaljerat kartmaterial tillgängligt. 
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Kartbilaga 2 Södra Orust 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
 

2017-04-13 9 
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Kartbilaga 4 Skyddsområde för grundvattentäkter på Vindön  

Skyddade vattentäkter tillhör Vindöns Samfällighet samt Vindöns Camping och Marina. 
Skyddsbestämmelser anges i OKFS 6.2.2.1. 

 
 


