
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Hylte 

kommun, beslutade av kommunfullmäktige § 76 2020-06-16 
Dnr 2019:828     

 

 

Kommunfullmäktige beslutar meddela, med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken 

(1998:808) och 13, 17, 39-40 och § 42-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, följande lokala föreskrifter till skydd mot olägenheter för 

människors hälsa och miljön. Kommunfullmäktige (KF) beslutar revidera tidigare tagna 

föreskrifter i KF § 55 från 2013-10-03. 

 

Inledande bestämmelser 

1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter till skydd mot 

olägenhet för människors hälsa och miljön i Hylte kommun. 

 

Djurhållning 

2 § Det krävs tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden för att inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser hålla: 

1. häst 

2. giftorm 

 

Tomgångskörning 

3 § En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst 

en minut. Detta gäller inte: 

 

- 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. 

 

4 § Den som avser att anordna gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom 

område med detaljplan ska enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd ge in anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Skydd av vattentäkter 

5 § För att undvika förorening av vattentäkter gäller följande föreskrifter: 

 

1. För vattnet skadliga ämnen, såsom tjärprodukter, smörj- och transformatoroljor, kemiska 

bekämpningsmedel, slam eller andra liknande kemiska produkter, får inte lagras så att 

vattentäkter kan förorenas. 

2. Spridning av gödsel och bekämpningsmedel klass 1 och 2 får inte ske så att vattentäkter 

kan förorenas. 

3. Anläggning för förvaring av stallgödsel, ensilageanläggning och dyl. skall vara tät och dess 

innehåll får inte genom breddning t ex vid regntillfällen förorena vattentäkter. 

4. Tvätt av motorfordon får inte ske inom primärt skyddsområde för vattentäkten. 

 

Skydd mot olägenheter för människors hälsa 

6 § Vid de kommunala badplatserna är det som skydd mot allergiproblem förbjudet 

att bada hundar närmare än 50 meter från avgränsningen vid badplatserna. 

 



Eldning 

7 § Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna 

som inte är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler BFS 2011:6 eller försedd med 

ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 juni – 31 augusti inom områden med detaljplan. 

 

8 § Eldning inom detaljplanerade områden och vid samlad bebyggelse får endast ske av torrt 

trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering och om det kan ske utan att 

olägenheter från hälsoskyddssynpunkt uppstår. Regler om transport och annan hantering av 

trädgårdsavfall finns även i kommunens renhållningsordning. Eldning får aldrig ske i strid 

mot gällande brandskyddsföreskrifter. 

 

Straffbestämmelser 
9 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. 

 

Undantag 

10 § Samhällsbyggnadsnämnden får medge undantag från vad som gäller enligt dessa 

föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt 

inte föreligger. 

 

Avgifter 

19 § Samhällsbyggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller 

undantag, 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 efter att kommunfullmäktige antagit dem och ersätter 

tidigare äldre lokala föreskrifter. 
 


