Faktablad Nyköpings kommun
KOMMUNALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT HINDRA OLÄGENHET FÖR
MÄNNISKORS HÄLSA INOM NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun har den 8 mars 2005 (§ 47) med stöd av 39 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd1 meddelat följande
föreskrifter för kommunen.
Avlopp
1 § Inom område med detaljplan krävs tillstånd av Miljönämnden för att inrätta en
avloppsanordning även om vattentoalett inte är ansluten till anordningen. Enligt 13 §
förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd behövs alltid tillstånd
till avloppsanordning med vattentoalett ansluten.
Annan toalett än vattentoalett
2 § Multrum, förmultnings-, förpacknings- eller eltoalett får inte inrättas utan tillstånd av
Miljönämnden.
Djurhållning
3 § För att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. orm
inom område med detaljplan krävs tillstånd av Miljönämnden. Ett sådant tillstånd får förenas
med särskilda villkor.
Tomgångskörning
4 § Förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång högst 1min.
Detta gäller inte
1. om fordonet står stilla på grund av trafikförhållandena
2. om motorn hålls i gång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga
brukande – driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning.
Undantag
5 § Miljönämnden får i enskilda fall medge undantag från dessa föreskrifter om det kan ske
utan väsentlig olägenhet från hälsoskyddssynpunkt.
Ansökan
6 § En ansökan till Miljönämnden enligt dessa föreskrifter skall vara skriftlig och innehålla de
uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma det objekt
ansökan avser.
Ansvar
7 § Enligt 29 kapitlet 9 § miljöbalken (SFS 1998:808) kan den som med uppsåt eller av
oaktsamhet bryter mot kommunala föreskrifter dömas till böter eller fängelse i högst 6
månader.
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Avgifter
8 § För tillstånd enligt 1 - 3 §§ tas avgift ut enligt en av kommunfullmäktige antagen taxa.
Upplysning
Kartor som visar avgränsningen av områden med detaljplan finns på enheten
”Bo och Bygga” i Stadshuset i Nyköping.
Övergångsbestämmelser
Dessa kommunala föreskrifter träder i kraft den dag kommunfullmäktiges beslut vinner laga
kraft. Samtidigt ska kommunala hälsoskyddsföreskrifter
(04FS 1992:2) upphöra att gälla.

1 Förordningens föreskrifter är utfärdade med stöd av 9 kap. §§ 11 och 12 i miljöbalken (SFS 1998:808)
Föreskrifterna ska enligt § 44 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd anslås. Detta anslag är uppsatt 2005-06-02.
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