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FÖRESKRIFTER – ANDRA FÖRESKRIFTER
Definition: Ordet ”föreskrift” betyder rättsregler. I Gällivare kommuns
författningssamling skiljer vi mellan de föreskrifter som är arbetsordningar,
delegationsordningar, reglementen taxor, och andra föreskrifter.
Andra föreskrifter är alla de övriga föreskrifter som tillkommer antingen genom att
kommunen fått en normgivningskompetens på ett visst område tilldelad sig via
lagstiftning (exempelvis ordningslagen  lokala ordningsföreskrifter), eller att någon lag
eller förordning säger att kommunen måste ha ett visst dokument (exempelvis
bostadsförsörjningslagen  bostadsförsörjningsplan). Även bolagsordningar och
ägardirektiv sorterar under dokumenttypen andra föreskrifter.
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Föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
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 meddelar
kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Inledande bestämmelser
§ 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken(1998:808) och förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter i Gällivare
kommun för att skydda människors hälsa och miljön.
Avlopp och toaletter
§ 2 Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd
av miljö-, bygg och räddningsnämnden för att:
1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas och
2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av miljö-, bygg och räddningsnämnden för
att:
3. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1 och 2, exempelvis
avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten inom de områden detaljplan finns eller
områden som omfattas av områdesbestämmelser.
Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs
anmälan till miljö-, bygg och räddningsnämnden för att:
4. inrätta annan avloppsanläggning än som anges i punkterna 1- 3
5. ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av
avloppsvattnets mängd eller sammansättning.
Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som
kräver prövningsplikt enligt Miljöbalken eller om avloppsanordningen är avsedd att
enbart föra avloppsvattnet till en allmän avloppsanläggning.
§ 3 Det krävs anmälan till miljö-, bygg och räddningsnämnden för anordnande av
1. förmultningstoalett
2. eltoalett och liknande inom de områden detaljplan finns eller områden som omfattas
av områdesbestämmelser.
Djurhållning
§ 4 Det krävs tillstånd av miljö-, bygg och räddningsnämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, får, svin eller get,
2. pälsdjur eller fjäderfå som inte är sällskapsdjur,
3. orm inom de områden detaljplan finns eller områden som omfattas av
områdes bestämmelser.
Tillstånd krävs inte för hållning av höns om flockens antal understiger
12 st. Antal tuppar som tillåts utan tillstånd är 1. Djuren får inte vistas
utomhus mellan 22-07, daglig gödselhantering ska ske och
kommunicering med grannarna bör ske innan anskaffning av djuren.
Tomgångskörning
§ 5 Inom de områden detaljplan finns eller områden som omfattas av
områdesbestämmelser inom tätorterna Gällivare, Malmberget och Koskullskulle får motor
i stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus i högst tre minuter.
Detta gäller inte:
1. om fordonet befinner sig i en trafikkö eller att trafikförhållandena annars föranlett att
fordonet stannat.
2. om motorn hålls igång för att i den mån det behövs för att fordonets ändamålsenliga
brukande, driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning.
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Gödsling
§ 6 Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område
med detaljplan eller områdesbeskrivelse gäller;
1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som
minskar risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt väder med vind från bebyggelsen
innebär minska risk.
2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.
3. Spridning får inte ske närmare än 10 meter från sjö eller annat vattendrag.
§ 7 Enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till
miljö-, bygg och räddningsnämnden av den som avser att ordna en gödselstad eller
annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan eller område som
omfattas av områdesbestämmelse.
Vattenvård och värmepumpar
§ 8 Som skydd för yt- och grundvattentäkter där skyddsområden inte är fastställda kan
miljö-, bygg och räddningsnämnden meddela de villkor som erfordras.
§ 9 Den som avser att anordna värmepump för tillvaratagande av jord-, eller
vattenvärme skall anmäla detta till miljö-, bygg och räddningsnämnden, såvida
prövningsplikt enligt Miljöbalken inte föreligger.
Eldning
§ 10 För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att
lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Pannan får endast eldas
med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas sådan anvisning
får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat.
Ansökan och anmälan
§ 11 Enligt 46 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan
eller anmälan till miljö-, bygg och räddningsnämnden enligt lokala föreskrifter
meddelade med stöd av 39, 40, och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de
uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som
behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan
eller anmälan.
Straffbestämmelser
§ 12 I 29 kap miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.
Dispens
§ 13 Miljö-, bygg och räddningsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt
§ 2 - § 10 i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljöoch hälsoskyddspunkt inte föreligger.
Avgifter
§ 14 Miljö-, bygg och räddningsnämnden 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.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
§15 Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 2018-07-01.
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