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LJUS1VARSBERGS KOMilfUN 

• 0 : ~ 

LJUSNARSBERGS 
KOMMUN 

lokala halsoskyddsforeskrifter for Ljusnarsbergs kommun meddelade a\· 
kommunfullmaktige 1988-04-07. reviderad 89-10-05.93-04-01 och 
94-10-13 

Med stod av 7 § andra stycket Halsoskyddslagen och I 0 - 12 §§ Hiil
soskyddsforordningen meddelar kommunfullmaktige foljande lokala hal
soskyddsfOreskrifter for kommunen. 

§ I 
DJURHALLNING 

··For att halla; 

1. notkreatur, hast. get. far, eller svin 

2. palsdjur eller fjaderfa som inte ar sallskapsdjur 

/ 
inom omrade med detaljplan kravs sarskilt tillstand av Miljo- och hal-
soskyddsnamnden. Tillstand enligt ovan far forenas med sarskilda villkor. 

i\.., s -
TOMGANGSKORNING 

.Jnom Ljusnarsbergs kommun far forbranningsmotor i stillastaende motor
drivet fordon hallas igang i hogst m minut. 

Detta galler inte; 

1. om fordonet star stilla pa grund av tra_fikfOrhal landena. t ex i trafikko 

2. om motorn halls igang for att - i den mfm det behch·s lor fordonets 
andam<llsenlisza brukande- driva annan anordning an sadan som avser 

~ -
uppvarmning. 

§3 
SKYDD FOR YT- OCH GRUNDVATTEN 

I syfte att skydda ytvattentakter och enskilda grundvattentakter skall den 
som avser anordna anlaggning for utvinning av v~frrrie'iJT mark. )1vatten el
ler grundvatten anmala detta till Miljo- oth halsoskyddsnamnden innan an
laggningen tas i bruk. 

Anmalan kravs inte om anmalnings- eller tillstandsplikt fiireligger enligt an
nan lagstiftning eller om vattenskyddsforeskrifter har meddelats med sted 
av vattenlag. 
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S1ca 2 ; 3·. 

§4 
SKYDDSFORESKRIFTER FOR NORR...\ HORKEN 

Inom ett omrade av 200 meter fran strandlinjen vid normalt medeh·atten
stand av Norra Harken skall till sk\·dd mot f6roreninl! a,· ' :atten i Lud\'ika . . - ~~ .. . . -
kommuns ytvanenHikt galla foljande: 

l. Ensilageanlaggning och upplag av godsel eller godningsmedel f<lr inte 
anordnas med mindre an att betryggande atgarder Yidtas till skydd mot 
vattenfororening. Skyddsatgardema skall utforas enligt a\' Miljo- och 
halsoskyddsnamnden for varje sarskilt falllamnade an\'isningar. 

( 
2. Petroliumprodukter och andra brandfarliga amnen skall tOrvaras. 

hanteras och transporte@_s i enlighet med lagstiftningen om brandfarliga 
och explosiva varor (SFS 1988:868 och 1145) och Statens · 
naturvardsverks kungorelse med foreskrifter om skydd mot . 
vanenfororening vid hantering av brandfarliga ,·atskor (SNFS 1990:5 ) ~ . 
Omradet skall darvid hanforas till vad som galler tOr 
"Yattenskyddsomrade ". 

Andra amnen med kemiska eller fysikalisk-kemiska egenskaper som 
kan fOrorena vatten, sasom smorjoljor, transforrnatoroljor, tjarprodukter. 
fenoler, impregneringsmedel, gifter fOr bl a skadedjursbekampning eller 
vaxtutrotning, damrnbindnings- och isupptiningsmedel. organi.ska 
!Osningsmedel och industriella avfallsprodukter skall ton:aras .. hanteras 
och transporteras i o,·erensstammelse med lagen om transport av; fa:rligt 
gods (SFS 1982:821) och lagen om kemiska produkter (SFS 19.85:426). 
Miljo- och halsoskyddsnamnden kan efter sarskild prl'i\'ning medge 
lindring i kraven. 

3. Fasta eller flytande amnen i ovrigt f'ar ej utkastas. utslappas. upplagga(· 
eller forvaras sa att vattnet kan fororenas. ' 

4. For uppstallning av stationar med flytande bransle driven maskin skall 
iaknas vad som foreskrivs i Statens natun·ardsverks kungorelse med .... 
foreskrifter om skydd mot vattenfororening vid hantering aY 
brandfarliga \'atskor (SNFS I 990:5). 

. . 
. ·- ·-···· ... ·-

5. A vloppsvatten tar inte sHippas ut pa eller i marken annat an fran redan 
bebyggd fastighet som inte kan anslutas till allmant a\'loppsnat. Miljo
och halsoskyddsnamnden kan dock medge tillstll'rid till utslapp a,· 
avloppsvatten avseende bad-. disk och tYattvatten fran enstaka 
nybebyggelse. 
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§4a 
SKYDDSFORESKRIFTER FOR LJUSNAREN 

Inom omradet som omfanas a,· detaljplanen for Djakens Bygge skall til l 
skydd a,· sjon Ljusnare'! galla foljande: 

A vloppsvatten far inte slappas ut pa eller i marken annat tin fran redan be
byggd fastighet som. inte kan anslutas till allmant avloppsnat. Miljo- och 
halsoskyddsnamnden kan dock medge tillstand till utslapp aY aYlopps,·atten 
avseende bad-, disk- och tvattvatten fran enstaka nybebyggelse. 

§5 
UNDANTAG 

Miljo- och halsoskyddsnamnden far i enskilda fall medge undantag fran 
dessa fdreskrifter om det kan ske utan vasentlig oHigenhet fran 
halsoskyddss) npunkt. 

§6 
ANSOKAN OCH ANMALAN 

En ansokan eller anmalan till Miljo- och halsoskyddsnamnden skall vara 
skriftlig och innehalla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar 
som behovs for an bedoma det ·objekt som ansokan / anmalan avser. 

§7 
ANSVAR 

Med stod av 23 § Halsoskyddslagen kan den som uppsatligen eller av oakt
samhet bryter mot lokala halsoskyddsfOreskriftema domas ~ill boter. 

§8 
AVGIFTER 

A vgift enligt sarskild taxa utgar for provning av ansokan om till stand fdr in
·rattande av avloppsanordning enli'gt7 § Halsoskyddslagen. och ansokan om 
tillstfmd enligt dessa lokala fOreskrifter i 1 §. sarnt for.kontroll a\' badvatten 
i anlaggning som avses i 12 § andra stycket HalsgsJ~yddslagen. 
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