
  
 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i 
Kinda kommun 

 

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-, bygg -och räddningsnämnden för att hålla  

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
3. orm 

inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Ett sådant tillstånd får 
förenas med särskilda villkor. 

Gödselhantering 

3 § 
Naturlig gödsel, flytgödsel, urin, slam eller annan orenlighet får inte spridas inom 
eller intill område med detaljplan. 
Tillstånd behövs inte för spridning av väl brunnen gödsel från nöt, häst och fjäderfä i 
små mängder och om gödseln nedmyllas i omedelbar anslutning till spridningen.  

Tomgångskörning 

4 § 
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst en 
minut. 
 
Detta gäller inte 

1. Om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö 
2. Om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets 

ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan 
som avser uppvärmning.  

 
 



  

Eldning 

5 § 
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall, inom områden med detaljplan, är 
förbjuden under tiden 1 april – 30 september. 
Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter. 
Valborgsmässoeld kan undantas från föreskriften i samråd med räddningstjänsten. 

Dispens 

6 § 
Miljö-, bygg -och räddningsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt 
§§ 2-4 i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenhet ur miljö -och 
hälsoskyddspunkt inte föreligger. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse 

7 § 
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 2014-02-17. Äldre lokala föreskrifter ska 
tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan. 

Information 

Sanktioner 
I Miljöbalken finns reglerat vilka sanktioner som kan bli aktuella vid överträdelse av 
dessa paragrafer.  
 
Avgifter 
Miljö-, bygg och räddningsnämnden får ta ut avgift för prövningar av ansökningar 
om tillstånd och dispens samt för tillsyn enligt dessa föreskrifter utifrån den taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit. 
 
 
 
Kommunfullmäktige 2014-01-27, dnr 0324/13 


