
   

 

 

 
 
 
 
 

 

Information om lokala föreskrifter för miljö- 
och hälsoskydd i Åstorps kommun  
De lokala föreskrifterna för miljö- och hälsoskydd är en förlängning av 
miljöbalken. Syftet är att reglera vissa saker utifrån kommunens lokala 
förutsättningar med målet att skydda människors hälsa och miljön.  
  
Hur kan jag anmäla det jag behöver till bygg- och miljönämnden?  

 
Du lämnar in ansökan eller anmälan skriftligt till bygg- och miljönämnden i god tid 
innan åtgärden ska genomföras. Anmälan eller ansökan ska innehålla:  

• Uppgifter som behövs för ärendet  
• Ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma 

anordningar, lokaler eller anläggningar som ansökan eller anmälan 
hänvisar till.  

Blanketter finns att hämta på astorp.se under e-tjänstportalen.  

Vad händer om jag inte följer föreskrifterna?  

Om du bryter mot föreskrifterna på ett brottsligt vis kommer bygg- och 
miljönämnden göra en anmälan av händelsen till Polisen. I kapitel 29 i miljöbalken 
finns information om straff kopplade till agerande mot föreskrifterna och 
miljöbalken.  
 
Om en överträdelse inte har straff i miljöbalken är det bygg- och miljönämndens 
ansvar att meddela de beslut om åtgärder som behövs för att miljöbalken ska följas. 
Bygg- och miljönämnden kan förena besluten med vite.  

Varför har vi lokala föreskrifter?  

Regeringen har bestämt att kommuner har rätt att ha egna lokala föreskrifter inom 
miljö- och hälsoskyddskontoret. Åstorps kommuns nuvarande föreskrifter antogs 
av kommunfullmäktige den 24 november 2008 och föregående antogs den 20 
december 1990.  
 
Miljöbalken finns för att undvika skada för människors hälsa och miljö. 
Miljöbalken är en ramlag som kompletteras av andra föreskrifter och förordningar. 
Det betyder att vissa miljöfrågor kan vara reglerande på tre nivåer – miljöbalken, 
förordningar och föreskrifter.  

Avgifter  



 
 
 

 
 

Bygg- och miljönämnden får ta ut en avgift enligt gällande taxa för:  
• prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens  
• handläggning av anmälan och tillsyn enligt dessa föreskrifter 
• tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige 

antagit 

Taxan för prövning och tillsyn är antagen av kommunfullmäktige. Du hittar 
information om taxorna på astorp.se.  
 
Fördjupande information  

1 § De lokala föreskrifterna finns till för att skydda människors hälsa och miljö. 
Föreskrifterna gäller utöver andra bestämmelser på området, till exempel 
miljöbalken, förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 
vattenskyddsföreskrifter för kommunens vattentäkt.  

Förutom de lokala föreskrifterna finns flera olika regelverk som berör människors 
hälsa och miljön. På regeringens webbplats kan du läsa gällande lagar och 
förordningar. På astorp.se kan du läsa de lokala föreskrifterna.  
 
3§ Du måste ha tillstånd från bygg- och miljönämnden för att hålla tupp inom 
områden med detaljplan och inom tätbebyggda områden.  

Du får ha djur på din tomt, som till exempel minigris, getter, höns, bin ankor eller 
orm inomhus. Djuren måste skötas och dina grannar får inte störas. Vill du ha en 
tupp till dina hönor så ska det anmälan till bygg- och miljönämnden innan tuppen 
är könsmogen.  
 
4§ När du sprider naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet gäller ska 
Jordbruksverkets föreskrifter följas. Är det inom detaljplan, områdesbestämmelser 
eller närmare än 300 meter från dessa gäller även:  

1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till helger och då väder- och 
vindförhållanden minskar risken för luktolägenheter. Torrt och 
blåsigt väder med vind från bebyggelsen innebär minst risk. 

2. Nedbrukning ska ske i direkt anslutning till spridningen.  
3. Du får inte sprida gödsel så nära vattentäkter och vattendrag att de 

riskerar att förorenas.   

Att yrkesmässigt sprida gödsel betyder att du i yrkesroll inom jordbruk eller andra 
sektioner sprider gödsel.   
 
Du ska även följa föreskrifterna vid spridning av stallgödsel i mindre omfattning på 
exempelvis en villatomt. Stallgödseln ska vara väl brunnen och du måste mylla ned 
gödseln direkt efter att du spridit den. Du bör endast använda gödsel från kor, 
hästar eller höns (fjäderfä).  
 
5§ Motordrivna fordon som står stilla utomhus får ha motorn igång högst en minut. 
Detta gäller inte om  



 
 
 

 
 

1. trafikförhållandena gör att fordonet måste stanna, till exempel i 
trafikkö.  

2. motorn hålls igång för att driva en ändamålsenlig anordning på 
fordonet som inte avser uppvärmning.  

Lastbil med kyl eller frys för livsmedel får stå igång medan den lastar av vid butik, 
om kylsystemet drivs av motorn. Kylen eller frysen är det som kallas 
”anordningen” på fordonet. Ett annat exempel på anordning på fordon är en kranbil 
där motorn måste stå igång för att kranen ska fungera.  
 
7§ Eldstäder och andra eldningsanordningar för fasta bränslen ska ha god 
lufttillförsel och bränslet ska vara torrt. Pannan får endast eldas med det bränsle 
som är avsett för tillverkaren. Saknar pannan anvisning får bränslet endast bestå 
av oförorenat trä. Du ska spara dokument om genomförd sotning och underhåll av 
eldningsanordningen i minst fem år.  

En eldningsanordning är en öppen spis eller kamin. Oförorenat trä är ved som inte 
är målad eller impregnerad.  
 
Under tiden 1 april–30 september får du inte elda fasta bränslen för uppvärmning 
och varmvattenproduktion om inte pannan är miljögodkänd enligt Boverkets 
byggregler eller försedd med ackumulatortank. Detta gäller inom områden med 
detaljplan och inom samlad bebyggelse.  

Tänk på att det är viktigt att ha en väl dimensionerad ackumulatortank för att få en 
bekväm eldning med få start och stopp. Du ska kunna elda med full lufttillförsel. 
Detta minskar kraftigt utsläppen av miljöfarliga ämnen. Innan du för förändringar i 
utrustning och eldningsteknik bör du kontakta skorstensfejarmästaren för kontroll 
att skorstenen klarar en högre rökgastemperatur.  

Föreskrifterna om eldningsförbud gäller inte under valborgsmässofirande med 
polistillstånd.  

Denna bestämmelse gäller eldning av trädgårdsavfall. I det räknas inte 
naturvårdsbränning av exempelvis gammalt gräs eftersom det inte handlar om att 
göra sig av med avfall.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 


