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Antagen i kommunfullmäktige 1999-12-16, § 169 med ändring 2003-01-20, § 5, 2011-11-07, § 212 
samt 2014-12-08, § 8 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön - Huddinge kommun 

1 § Inledande bestämmelser 
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

2 § Avloppsanordning och toalett 
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det 
tillstånd för att 

1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas och 
2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 

Dessutom föreskriver Huddinge kommun att tillstånd fordras för att 

3. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis 
avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom de 
områden som har märkts ut på kartbilaga. 

Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
krävs anmälan till tillsynsnämnden för att 

3. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-3, 

4. ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av 
avloppsvattnets mängd eller sammansättning. 

3 § 
Det krävs tillstånd av tillsynsnämnden för installation av urinseparerande 
toalett. 

4 § 
Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för 
avloppsanordning som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om 
avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän 
avloppsanläggning. 
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5 § Djurhållning 
Det krävs tillstånd av tillsynsnämnden för att hålla 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, 
3. orm, 

inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

6 § Tomgångskörning 
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång 
utomhus i högst en minut. 

Detta gäller inte: 

1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, tex i trafikkö, 
2. 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. 

7 § Skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter 
Den som avser att anordna ett upplag som kommer att innehålla petroleum-, 
olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produkter 
ska anmäla detta till tillsynsnämnden innan upplaget tas i bruk. 

Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 
eller 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt 
bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad 
som har förordnats i beslut om vattenskyddsområde. 

8 § Eldning 
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att 
lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med 
hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller 
liknande material är förbjuden. 

Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning 
ska finnas hos ägaren av anläggningen under minst 5 år. 

Eldning av vedartat torrt trädgårdsavfall såsom grenar och kvistar är tillåtet 
under veckorna 16 och 42 med föregående veckoslut, det vill säga. lördag och 
söndag i vecka 15 och 41. Detta under förutsättning att det an ske utan 
olägenhet för människors hälsa och miljön. Eldning av vedartat 
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trädgårdsavfall är även tillåtet för allmänna/privata sammanslutningar den 30 
april i så kallade valborgsmässoeldar. 

Om eldningsförbud råder ska eldning vara tillåten under den närmaste 
därefter följande veckan som då omfattar två helger med mellanliggande 
vardagar lördag till och med söndag (nio dagar), då sådant förbud inte längre 
råder. Att elda löv, gräs och dylikt är inte tillåtet någon period under året. 

9 § Ansökan och anmälan 
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en 
ansökan eller anmälan till tillsynsnämnden 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. 

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

11 § Dispens 
Tillsynsnämnden får meddela undantag från dessa föreskrifter om det kan ske 
utan väsentlig olägenhet från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Dispens kan 
meddelas för begränsad tid (16 kap 2 § första stycket miljöbalken) och kan 
förenas med villkor (16 kap 2 § andra stycket miljöbalken). 

12 § Avgifter 
Tillsynsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd 
eller dispens, för handläggning av anmälan samt tillsyn i övrigt enligt dessa 
föreskrifter enligt taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
som kommunfullmäktige antagit. 




