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Antagen i KF 2022-02-28, § 31/2022
Med stöd av 9 kap. 7§ och 11-13 §§ miljöbalken (1998:808), § 39-40 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar
kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön.

Inledande bestämmelser
§1
Ängelholms kommuns lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter, gäller utöver
bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd (1998:899) samt andra förordningar och föreskrifter som meddelats
med stöd av miljöbalken.
För de paragrafer som hänvisas till områden med detaljplan framgår det av
kommunens karta för detaljplaner vilka områden som avses.

Annan toalett än vattentoalett
§2
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Anmälan ska göras till Miljö-och tillståndsnämnden senast sex veckor före
inrättande av annan toalett än vattentoalett (WC).
Exempel på annan toalett än vattentoalett:
1. Förmultningstoalett (mulltoalett) med eller utan efterföljande kompostering,
2. Eltoalett (förbränningstoalett)
3. Torrtoalett med latrinkompostering (urinseparerande toalett med
latrinkompostering)

Djurhållning
§3
Inom område med detaljplan, ska tillstånd sökas hos Miljö- och tillståndsnämnden
för att hålla:
1. nötkreatur, häst,
2. tupp eller
3. fler än fem övriga fjäderfä eller pälsdjur som inte är sällskapsdjur.

Ett sådant tillstånd kan förenas med särskilda villkor.

Tomgångskörning
§4
Ett fordon med förbränningsmotor får stå på tomgång högst 1 minut. Detta gäller
inte:
1. om trafikförhållanden gör att man måste stanna, t.ex. i trafikkö.
2. tomgångskörning för att driva annan nödvändig anordning på fordonet. Gäller
inte för uppvärmning av fordonet.

Spridning av gödsel
§5
Vid yrkesmässig spridning av slam, stallgödsel eller andra organiska gödselmedel
inom områden med detaljplan gäller följande:
3 (6)

1. Tidpunkten för spridning ska förläggas till sådana väder och vindförhållanden
som minskar risken för luktolägenheter. Fuktigt väder med vind från bebyggelsen
innebär minst risk.
2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen, senast inom 2
timmar.
3. För spridning i växande gröda krävs tillstånd av Miljö- och tillståndsnämnden.
4. Vid spridning ska skyddsavstånd lämnas intill sjö, vattendrag eller annat öppet
vatten med minst 6 meter och intill vattentäkt minst 50 meter.
Tillstånd enligt punkt 3 krävs inte för spridning av fastgödsel från häst och får samt
djupströgödsel från nöt, dock ska hänsyn tas vid spridning i enlighet med
punkterna 1 och 4.

Skydd för grund- och ytvattentäkter
§6
För att undvika förorening av kommunens vattentäkt Rössjön gäller följande som
skydd vid Rössjön och Västersjön och en hundra meter bred strandzon (mätt från
respektive sjös strandlinje vid normalvattenstånd):
1. Petroleumprodukter, hydrauloljor, smörjfetter, transformatoroljor, vägsalt,
kemiska bekämpningsmedel, lösningsmedel och andra för vattnet skadliga
kemikalier får inte hanteras eller lagras så att vattnet riskerar att förorenas.
2. Tvätt av motorfordon får inte förekomma.

Luftvärmepumpar
§7
Ljudnivån som alstras från en luftvärmepump får inte överstiga 40 dBA ekvivalent
ljudnivå vid tomtgräns.

Eldning
§ 8-11
§ 8 Småskalig eldning av fastbränsle för bostäders uppvärmning och
varmvattenproduktion, är inte tillåten i en panna som inte är miljögodkänd enligt
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Boverkets byggregler eller inte är försedd med ackumulatortank, under perioden 1
juni-31 augusti inom områden med detaljplan.
§ 9 För skötsel och egenkontroll av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att
lufttillförseln ska vara god, pyreldning får inte förekomma och bränslet ska förvaras
torrt.
I pannan får endast eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd
för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast utgöras av rent trä som inte är
förorenat eller behandlat. Eldning med hushållsavfall i form av papper och kartong,
plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är inte
tillåten.
Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen
ska sparas hos ägaren av anläggningen minst 5 år.
§ 10 Torrt trädgårdsavfall som grenar, kvistar och ris ska i första hand komposteras
eller lämnas till återvinning inom områden med detaljplan. Eldning av
trädgårdsavfall är endast tillåtet vecka 16 – 18 på våren samt vecka 39 – 41 på
hösten.
Om eldning av trädgårdsavfall görs, ska det säkerställas att det görs på ett sådant
sätt och i sådan omfattning, att olägenhet för omgivningen inte riskera uppkomma.
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.
Eldningsförbud gäller inte om polis utfärdat eldningstillstånd för
valborgsmässofirande.
§ 11 Det är förbjudet att bränna halm på åkermark inom Ängelholms kommun.

Dispens
§ 12
Miljö- och tillståndsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa
föreskrifter, dock endast om det är uppenbart att det inte är någon risk för
olägenhet från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
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Avgifter
§ 13
Miljö- och tillståndsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om
tillstånd och dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt
dessa föreskrifter i enlighet med den taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
§ 14
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 2022-02-28, då samtidigt lokala föreskrifter
KF 2013-09-30, § 206/2013 upphör att gälla. Tidigare lokala föreskrifter ska
tillämpas på ärenden som inletts innan dessa föreskrifter trätt i kraft.
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