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Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för 
Munkedals kommun. 

    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. 

Tomgångskörning 

1 § Förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst 1 
minut. 

Detta gäller inte: 
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 
eller nedkylning. 

Hållande av djur 

2  § Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser hålla: 
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
3. orm 

Avloppsanordning 

3 § Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inrätta avloppsanordning till vilken 
vattentoalett ska anslutas samt att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inrätta även annan avloppsanordning, utom 
inom de områden som har märkts ut på kartbilagan. 
 

4 § Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inrätta annan toalett än vattentoalett, till 
exempel förmultningstoalett, eltoalett, torrtoalett med latrinkompostering eller liknande. 

Gödselhantering 

5 § Vid spridning av gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område med 
detaljplan gäller, utöver vad som följer av Statens jordbruksverks föreskrifter följande: 
1. tidpunkten för spridningen ska anpassas till sådant väder- och vindförhållande som 
minskar risken för olägenhet 
2. nedmyllning skall ske i omedelbar anslutning till spridningen. Detta gäller inte 
spridning av flytgödsel i växande gröda. 

Skydd av enskilda och kommunala yt- och grundvattentäkter 

6 § Det krävs tillstånd av miljönämnden för att anordna upplag för petroleum, olje- eller 
tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra kemiska produkter som kan förorena 
ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt. Tillstånd krävs inte om anmälnings- eller 
tillståndsplikt föreligger enligt annan lagstiftning. 
 

7 §  Inom de områden som har märkts ut på kartbilagan fordras anmälan till miljönämnden 
för att inrätta en anläggning för grundvattentäkt. Gäller ej i Munkedals kommun. 



 

Camping 

8 § Camping som inte sker på campinganläggning eller områden där kommunen beviljat 
uppställning av husvagnar och liknande är förbjuden inom de områden som har märkts 
ut på kartbilagan. 

Anm. 1. Med camping avses även tillfällig tält- och husvagnsuppställning och liknande, 
om denna syftar till att erbjuda boendeliknande förhållanden. 
Anm. 2. Föreskriften gäller ej tillfällig övernattning i tält som är förenlig med 
allemansrätten.  

Eldning 

9 § För skötsel och egenkontroll av eldningsanordning för fasta bränslen, t.ex. ved, pellets 
och briketter, gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. 
Dokumentation över genomförd sotning och underhåll ska finnas hos fastighetsägaren 
under minst 5 år. Eldningsanordningen får endast eldas med det bränsle som den 
enligt tillverkaren är avsedd för. 
 

10 § Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och/eller varmvattenproduktion i en 
eldstad som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank, är inte tillåten 
under tiden 1 juni – 31 augusti i områden med detaljplan. 

11 § Eldning av torrt trädgårdsavfall är inom område med detaljplan förbjuden mellan 1 juni 
– 31 augusti. Övrig tid får eldning av torrt trädgårdsavfall inom sådana områden ske 
om materialet inte kan utnyttjas för kompostering samt under förutsättning att 
olägenhet för omgivningen inte uppkommer. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande 
brandföreskrifter. 

Dispens 

12 § Miljönämnden får medge dispens från dessa föreskrifter om det är uppenbart att risk 
för olägenheter inte föreligger ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 

Ikraftträdande 

13 § Dessa lokala föreskrifter har beslutats av kommunfullmäktige och träder i kraft den 1 
juli 2013. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts 
dessförinnan. 

 
 Till dessa föreskrifter finns en kartbilaga med ovan beskrivna områdesbegränsningar inom 

Munkedals kommun. 
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