
 

Lokala föreskrifter för 
att skydda människors 
hälsa och miljön 
Gäller från och med den 30 mars 2023 

 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Östersunds kommun.  
Fastställda av kommunfullmäktige den 30 oktober 2000, § 94, och kompletterade, § 4A, KF den 
11 februari 2002, § 11 och §§ 2 och 4, KF den 4 november 2002, § 131, samt reviderade KF den 
30 mars 2023, § 40. Dokumentet består av tre sidor samt nio kartbilagor.   
 
Med stöd av 9 kap. 8 § och 10–13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 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. 
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Inledande bestämmelser  
1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

Djurhållning  
2 § Det krävs tillstånd av miljö- och samhällsnämnden för att hålla  
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,  
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,  
3. orm 
inom område med detaljplan med undantag för områden som avsatts för 
jordbruksändamål. Tillstånd kan förenas med vissa villkor. 

Tomgångskörning 
3 § En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång 
utomhus i högst en minut inom sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagda 
delar av tätorterna Östersund, Frösön, Brunflo, Lit, Fåker, Orrviken, Tandsbyn och 
Häggenås enligt kartbilagor 1-8. Detta förbud gäller ej:  
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t ex 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.  

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid 
järnvägsövergång. 

Spridning av gödsel 
4 § Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller 
intill område med detaljplan ska anmäla detta till miljö- och samhällsnämnden 
innan spridningen sker. Anmälan fordras inte vid spridning av väl brunnen gödsel 
från nötkreatur, häst, får eller fjäderfä samt rötat slam s.k. biomull om den sker 
inom områden, som i detaljplan avsatts för jordbruksändamål eller, i ringa 
omfattning, t ex på villatomt, och om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till 
spridningen. Anmälan fordras inte heller om spridningen eller orenligheten regleras 
i tillstånd enligt miljöbalken. 

Skydd för enskilda grundvattentäkter 
4A § Tillstånd av miljö- och samhällsnämnden krävs för att inrätta och använda en 
ny anläggning för grundvattentäkt i det område som märkts ut på kartbilaga 9. 
Befintliga anläggningar för grundvattentäkter inom angivet område ska anmälas till 
miljö- och samhällsnämnden. Tillstånd kan förenas med vissa villkor. 
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Eldning  
5 § Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i 
en vedpanna, som inte är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler BFS 2011:6 
eller försedd med ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 juni–15 augusti 
inom detaljplanelagda områden.  

6 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning av fasta bränslen gäller att 
lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Eldningsanordningen 
får eldas med det bränsle som anordningen enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas 
anvisning får bränslet endast bestå av obehandlat, rent trä.  

7 § Eldning av löv, kvistar, och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan 
är förbjuden under tiden 1 april – 30 september. Eldning under övrig tid får ske 
under förutsättning att avfallet är torrt och att eldning sker på ett sådant sätt att 
olägenhet för människors hälsa inte uppstår. Valborgsmässoafton och första maj 
omfattas inte av denna bestämmelse. Eldning får aldrig ske i strid med gällande 
brandföreskrifter. 

Information till 7 § 
Trädgårdsavfall bör i första hand komposteras. Man kan även lämna 
trädgårdsavfall till återvinningscentraler. Trädgårdsavfall får komposteras utan 
särskild anmälan till Östersunds kommun. 

Ansökan och anmälan 
8 § Frågor gällande tillstånd och anmälan enligt dessa föreskrifter prövas av miljö- 
och samhällsnämnden.  

En ansökan eller anmälan till miljö- och samhällsnämnden ska vara skriftlig och 
uppfylla föreskrivna krav (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och 19 kap. 5 § respektive 22 kap. 1 § miljöbalken.) 

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

Dispens  
10 § Miljö- och samhällsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt 5-7 
§§ i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenhet ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 

Avgifter  
11 § Miljö- och samhällsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om 
tillstånd eller dispens, 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. 
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