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Lokala ftireskrifter fiir Vilhelmina kommun ftir att skydda miinniskors
hiilsa och miljii, meddelade av kommunfullmektige 2003-04-28 Q 32

Med stod av 9 kap. 7-8 och l0-13 gg miljcibalken ( 1998:808) 13,17,39 -40och42 44 {{
fiirordningen (1998:899) om miljtifarlig verksamhet och hiilsoskydd samt l4 kap. 20 - 2l $$
miljtibalken och 5 $ ftirordningen (1998:946) om svavelhaltigt briinsle meddelar
kommunf-ullmiiktige ltiljande lokala f<ireskrifter ftir att skydda miinniskors hiilsa och miljd.

Inledande bestimmelser

1$
Utdver bestammelsema i milj<ibalken (1998:808) ftirordningen (1998:899) om miljdfarlig
verksamhet och hiilsoskydd och fdrordningen ( 1998:946) om svavelhaltiga briinslen giiller
fiiljande lokala foreskrifter tilr att skydda miinniskors hiilsa och miljd.

Avloppsanordning och annan toalett iin WC

2S
Enligt l3 $ lbrordningen om miljdfarlig verksamhet och hiilsoskydd kiivs det tillstind av
milj<i- och byggnadsniimnden f<ir att

i. inriitta avloppsanordning till Vilken vattentoalett ska anslutas och

2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning

Enligt dessa fdreskrifter kriivs dessutom tillstind av miljri- och byggnadsniimnden ftir att:

3. inrlitta annan avloppsanordning Zin till vilken vanentoaleft ar ansluten.

3$
Det krZivs anmiilan till miljri- och byggnadsniimnden ftjr att inratta

l. avloppsanordning till bad-, disk- och tvAttavloppsvatten

Djurh:illning

4$
Enligt 39 {i liirordningen om milj0larlig verksamhet och hiilsoskydd krivs tillstind av milj6-
och byggnadsniimnden {iir att hilla

l. ndtkreatur, hiist, get, fir eller svin
2. piilsdjur eller fiZiderl?i som inte iir siillskapsdjur

inom omr6de med detaljplan eller omriidesbestammelser.
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Tomgingskiirning

s$
Enligt 40 $ {tirsta stycket punkt I i fiirordningen om miljofarlig verksamhet och hiilsoskydd
fir en forbriinningsmotor i stillasteende motordrivet fordon hillas inging utomhus i hdgst

3 nrinuter inom Vilhelmina tAtort, rned undantag fiir industriomridet (se karta)

Detta galler inte:

l. om trafikfiirhillandena f'dranlett fordonet att stanna, t ex i trafrkko
2. om motorn hills iging fbr att - i den min det behdvs for lordonets iindamilsenliga

brukande - driva annan anordning (pi fordonet) iin sidan som avser uppviirmning.

Spridning av giidsel

6S
Med stod av 40 $ lorsta stycket punkt 2 i 1'6rordningen om miljot'arlig verksamhet och

h5lsoskydd fir naturlig gddsel, slam eller annan orenlighet inte utan tillstind spridas inom

omride med detaljplan eller intill sidan omrdde.
Vid spridning av naturlig godsel, slam eller annan orenlighet enlig ovan giiller - uttjver vad

som f<iljer av Statens jordbruksverks foreskrifter (SJVFS I 998: I 32) om ftirsiktighetsmitt vid
spridningavg0dselmedel fciljande:

I . Tidpunkten for spridning ska anpassas till sidana vdder- och vindftirhillanden som

minskar risken fdr luktolagenheter. Torrt och bl6sigt viider med vind 1i6n bebyggelse

inneb5r minsta risk.
2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen

Tiltstind krivs ej ftir spridning av naturlig godsel i rrnga omfattning, t ex i
triidgirdsland f'tir eget bruk.

Skydd fiir ytvattentiikt och enskilda grundvattentiikter samt vlrmepump

7S
Frjr att undvika fi)rorening av Vilhelmina t5torts ytvattentakt (med stod av 40 $ ltirsta stycket

punkt 5 i fiirordningen om miljdf'arlig verksamhet och hiilsoskydd) iir all trafik med

motordrivet fordon. motorbit samt flygplan och helikopter fbrbjuden pt Baksjtin, med

undantag av elmototer som ir tillitna.

8$
Enligt l7 $ ftrordningen om miljdf-arlig verksamhet och hiilsoskydd ar det fdrbjudet att utan

anmiilan till den kommunala niimnden inratta en viirmepumpsanliiggning fdr utvinning av

vdrme ur mark, )tvatten eller grundvatten.

e$
Enligt dessa loreskrifter kriivs dessutom tillstind av miljd- och byggnadsniimnden fiir att

inriitta sidan anliiggning inom skyddsomride ftir vattentiikt.



1 11)

Eldning

l0s
For skdtsel och tillsyn av eldningsanordning f'dr fasta briinslen gliller att lulltilllbrseln ska vara
god och briinslet ska liirvaras torrt. All eldning med hushillsavflall, plast, milat eller
tryckimpregnerat virke, spinskivor eller liknande material iir ltirduden. Vid pellets- eller
briketteldning ska branslet vara anpassat till den aktuella pannar/brinnaren, siirskilt med
l seende pd storlek och askhah.

Ansiikan

ils
Frigor om tillstind och anmiilan enligt dessa fbreskrifter prdvas av milj6- och
byggnadsniimnden. Enligt 46 $ f6rordningen om miljdfarlig verksamhet och hiilsoskydd ska
en ansdkan eller anmilan till niimnden enligt dessa fdreskrifter vara skriftligt och innehilla de
uppgifler, ritningar och tekniska beskivningar som behdvs ftjr att bed<ima de anordningar,
lokaler eller anliiggningar som avses i ansdkan eller anmiilan.

Straffbestlmmelser

12 $
Den som med uppsit eller av oaktsamhet bryter mot de kommunala {tireskril'ter som
rneddelats ovan. drjms enligi 29 kap. miljdbalken (SFS 1998:808) till bdter eller tiingelse i
hogst tvi ir.

Dispens

13$
Milj6- och byggnadsniimnden fir meddela undantag lrin dessa tjreskrifter om det kan ske
utan vasentlig oliigenhet frin miljd- och hiilsoskyddssynpunkt.

Dessa lokala f'oreskrifter trilder i krail si snart kommunf'ullmiiktiees beslut lunnit lasa kraft.

Foreskrifter antagna 1999-ll-23 $ 156
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