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Uppsala kommuns författningssamling
Föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i
Uppsala kommun
beslutade av kommunfullmäktige den 26 januari 2004, § 33.
Uppsala kommunfullmäktige föreskriver följande med stöd av 9 kap. 7, 1013 §§ och 14 kap. 21 § miljöbalken (1998:808), 13, 39, 40, 43 och 44 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 21
§ räddningstjänstförordningen (1986:1107).
1 § Utöver bestämmelserna i denna författning finns det bestämmelser i fråga
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i:
−
−
−
−

miljöbalken,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle,
länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter om vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Uppsala kommuns grundvattentäkter.

Avlopp
2 § Det fordras tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden för inrättande
av annan avloppsanordning än sådan till vilken vattentoaletter skall anslutas
inom följande delar av kommunen.
1. Sunnersta,Graneberg, Vårdsätra, Nåntuna-Lugnetområdet,
2. Starbo-Kvarnbo, Husbyborg,
3. Skansenområdet-Skölsta,
4. bebyggelsen runt Trehörningen, (Marielundsområdet m.fl.),
5. Länna-Löt,
6. Bodarna, Övernäs, Ytternäs Norra, Vreta, Ytternäs,
7. bebyggelsen runt Björklinge-Långsjön (Sjöhagen m.fl., Tibble,
Sandbro, Kambo Lisselbo).
Närmare beskrivning av ovan angivna områden framgår av bilaga 1.
Särskilda bestämmelser gäller för utsläppande av avloppsvatten m.m. inom
Björklinge-Långssjöns avrinningsområde enligt regeringsbeslut den 2 april
1992.
Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för avloppsanordningar som kräver
tillstånd eller anmälan enligt 5, 13 och 21 §§ förordningen (1998:899) om
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miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen endast
är avsedd att föra avloppsvattnet till en allmän avloppsanläggning.
Djurhållning
3 § Det fordras tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden för att hålla
följande djur inom område med detaljplan.
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
3. giftorm.
Tomgångskörning
4 § Tomgångskörning med motordrivet fordon får ske i högst en minut.
Detta gäller inte om:
1. fordonet står stilla på grund av trafikförhållandena, t.ex. trafikkö,
2. 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 eller luftkonditionering.
Tomgångskörning med motordrivet fordon är dock förbjuden vid broöppning
eller järnvägskorsning när en ljussignal visar rött sken, en ljudsignal ljuder
eller en bom är fälld.
Skötsel och tillsyn av vissa eldningsanordningar
5 § Skötsel och tillsyn av eldningsanordningar för fasta bränslen skall ske i
sådan omfattning att olägenhet för omgivningen inte uppkommer.
Vid sådan eldning skall man beakta att:
1. lufttillförseln är god,
2. bränslet består av ren och torr ved,
3. det är förbjudet att elda hushållsavfall, plast, målat eller
tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande.
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall
6 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom detaljplanelagt
område är endast tillåten under perioderna 15 – 30 april samt 15 – 31 oktober
om det:
1. kan ske utan väsentlig olägenhet,
2. som ska eldas inte kan utnyttjas för kompostering,
3. inte strider mot gällande brand- eller renhållningsföreskrifter för
detaljplanelagt område.
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Om brandförsvaret utfärdar ett generellt eldningsförbud under period som
avses i första stycket får brandförsvaret medge eldning under annan period av
motsvarande längd.
För valborgsmässoeldar och liknande fordras tillstånd av brandförsvaret.
Bränning av halm
7 § Det är förbjudet att bränna halm på åkermark inom detaljplanelagt
område eller inom 1 km från detaljplanelagt område.
Ansökan och anmälan
8 § En ansökan eller anmälan till Miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt
bestämmelse meddelad med stöd av 39 och 40 §§ förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall vara skriftlig och innehålla
de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska
beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller
anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.
Dispens
9 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får medge dispens för en begränsad tid
från bestämmelserna i 4 §, 6 § första stycket och 7 § om det är uppenbart att
det inte finns risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddspunkt.
Dispens får inte medges om det skulle strida mot brand- eller
renhållningsföreskrifter.
Påföljder
10 § Bestämmelser om straff och förverkande finns i 29 kap. miljöbalken.
Avgifter
11 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut avgift för
1. prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens,
2. handläggning av anmälan,
3. tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter. Avgiften tas ut enligt den taxa
som kommunfullmäktige antagit för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område.
____________________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 februari 2004 då lokala
hälsoskyddsföreskrifter för Uppsala kommun av den 10 december 1984,
§ 350, skall upphöra att gälla.
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