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Tillkännagivande av Ovanåkers kommuns lokala 
hälsoskyddsföreskrifter; 
 
 

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

Tomgångskörning 
2 §  Inom kommunen får motorn i stillastående motordrivet fordon hållas 
igång utomhus under högst EN MINUT. 
 
Vad som sagt gäller inte om: 

• fordonet befinner sig i trafikkö 

• trafikförhållanden annars orsakat att fordonet stannats 

• det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande att driva annan 
anordning än sådan som avser uppvärmning 

• det krävs för att uppvärma fordonet till ett på grund av 
omständigheterna trafiksäkert skick (fri sikt). 

 
Eldning 
3 §  För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att 
lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. 
Eldningsanordningen får endast eldas med det bränsle som den enligt 
tillverkaren är avsedd för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av 
rent trä som inte är förorenat. 
 
Värmepumpar 
4 §  Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är 
det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten. 
 
Enligt dessa föreskrifter krävs istället tillstånd av miljö- och byggnämnden för 
att inrätta en sådan anläggning inom skyddsområde för vattentäkt. 
 

Ansökan  
5 §  En ansökan till miljö- och byggnämnden ska vara skriftlig och innehålla 
de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma 
det objekt som ansökan avser. 
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21FS 2011:21 

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

Dispens 

7 §  Miljö- och byggnämnden får medge dispens från bestämmelserna i dessa 
föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 
 
Avgifter 
8 §  Miljö- och byggnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om 
tillstånd eller dispens, samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter. Avgift 
tas ut enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som 
kommunfullmäktige antagit. 

 

 
 
 
 


