KOMMUNALA FÖRESKRIFTER FÖR HÄLSOSKYDDET I
HEDEMORA KOMMUN
Antagna av kommunfullmäktige 1989-06-29, med senaste ändring
2016-05-27 § 65

§ 1 Tomgångskörning
Inom detaljplanelagt område får motorn i stillastående fordon hållas igång utomhus under högst 1
minut.
Vad nu sagts gäller ej om fordonet befinner sig i trafikkö eller om trafikförhållandena annars
föranlett att fordonet stannat, och ej heller om motorn hålles igång för att, i den mån det behövs
för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning.
§ 2 Värmepump
Det är förbjudet att utan tillstånd inrätta värmepumpsanläggning för utvinning ur mark, ytvatten
eller grundvatten inom skyddsområde för dricksvattentäkt.
§ 3 BDT-anläggning
Det är förbjudet att utan tillstånd inrätta avloppsanordning för BDT-vatten (Bad-, Disk- och
Tvättvatten) inom skyddsområde för dricksvattentäkt.
§ 4 Orm
För att få hålla orm inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs tillstånd av
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

§ 5 Skydd för enskilda grundvattentäkter
Den som avser att anordna ett upplag som kommer att innehålla petroleum-, olje- eller
tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produkter samt att avverka eller röja
av skog inom område som märkts ut på kartbilaga ska anmäla detta till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden innan upplag tas i bruk eller avverkning eller gallring påbörjas.
Anmälan krävs inte om gallrings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller 22 §§
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 11 kap.
miljöbalken o vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut om
vattenskyddsområde.

§ 6 Undantag
Den nämnd som svarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor får i enskilda fall medge undantag från
dessa föreskrifter, om det kan ske utan väsentlig olägenhet från miljö- och hälsoskyddspunkt.

§ 7 Tillstånd
En ansökan, till den nämnd som svarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor, om tillstånd ska vara
skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att
bedöma det objekt som tillståndet avser.
§ 8 Ansvar
Straffbestämmelser regleras i miljöbalken.
§ 8 Avgifter
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan ta ut särskild avgift för anmälan/ansökan om tillstånd
enligt taxa som kommunfullmäktige bestämmer.
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