
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön  

 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Köpings kommun, 

antagna av kommunfullmäktige den 26 november 2001, § 121.  
 

Med stöd av 9 kap 7-8 och 11-13 § miljöbalken (1998:808), samt 13, 39-40 och 42-44 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommun-

fullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

  

§ 1 Inledande bestämmelser 

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljö-

farlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda män-

niskors hälsa och miljön. 

  

§ 2 Avloppsanordning  

Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd 

av miljönämnden för att inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett skall anslutas 

samt att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning. Det krävs även tillstånd för 

att inrätta annan avloppsanordning än som avses i 13 § första stycket förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, exempelvis för avloppsanordningar för bad-, 

disk- och tvättavloppsvatten inom följande områden:  
 

1.  Macksta 

2. Sörsylta 

3. Stora Aspholmen 

4. Ötorpet, Tavsta, Biskopen och Berghagen  

5. Bastviken, Lilla och Stora Sandviken 

6. Hogsta och Stäudd 

7. Kulinge 

8. Solbergahagen 

9. Kolsva Koloniområde 

10. Sundänge 

11. Våsjö 

12. Rölen och Fröänge 

13. Alvik 

14. Runnskär 
 

Områdena framgår även översiktligt på bilaga 1 samt områdesvis på bilagorna 2 a -2 n. 

  

§ 3 Djurhållning 

Det krävs tillstånd av miljönämnden att inom område med detaljplan hålla 
 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin 

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

3. orm. 

  

§ 4 Tomgångskörning 

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i 

högst en (1) minut inom område med detaljplan. Detta gäller inte om trafikförhållanden 

föranlett fordonet att stanna, t ex i trafikkö.  

  



§ 5 Ansökan och anmälan 

Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan 

eller anmälan till miljönämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 

och 42 § i förordningen 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. 

  

§ 6 Straffbestämmelser 

I 29 kap miljöbalken finns bestämmelser om straff och påföljder.  

  

§ 7 Avgifter 

Miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, för handlägg-

ning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit. 

---- 

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002 och ersätter lokala hälso-

skyddsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige den 26 januari 1987, § 15. Äldre 

lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som inletts innan den 1 januari 2002. 

 


