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Kungörelse
av lokala hälsoskyddsföreskrifter för Kils kommun
Kommunfullmäktige i Kils kommun har den 1 mars 2007, med
stöd av 9 kap. 12 och 13 §§ miljöbalken beslutat anta följande lokala
hälsoskyddsföreskrifter.
Avlopp och toalett
1 § Enligt miljöbalken krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning till vilken en vattentoalett är ansluten.
Tillstånd krävs även för att inrätta annan avloppsanordning än till
vilken vattentoalett är ansluten inom detaljplanelagda områden.
Områdena Brevik, Sjötorp, Kolserud och Sjövik samt Illberg omfattas av dessa föreskrifter. Vidare omfattar föreskrifterna vattenskyddsområden (skyddsområde för vattentäkt) samt strandskyddsområden. Mulltoa/biologiska toaletter är anmälningspliktiga inom de
aktuella områdena.
Djurhållning
2 § För att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. reptiler inom område med detaljplan krävs tillstånd av miljöoch byggnadsnämnden.
Gödselhantering
3 § Före spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet
inom eller intill områden med detaljplan skall anmälan göras till
miljö- och byggnadsnämnden.

Utkom från trycket
den 23 juli 2007

17 FS 2007:73
Anmälan behöver ej göras för spridning av väl brunnen gödsel från
nöt, häst eller fjäderfä i ringa omfattning och om nedmyllning sker i
omedelbar anslutning till spridningen.
Grund- och ytvattenskydd
4 § Upplag av
1. petroleumprodukter, lösningsmedel, vägsalt och gödsel,
2. andra produkter som kan förorena ytvattentäkt eller enskild
grundvattentäkt skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden, före
det att upplaget tas i bruk. Anmälan erfordras inte om upplaget
prövas enligt annan lagstiftning.
5 § Installation av värmepumpar inom vattenskyddsomraden kräver
tiIlstånd av miljö- och byggnadsnämnden.
Luftvård
6 § Inom detaljplanelagt område samt inom områdena Mon och
Epadalen är tomgångskörning med motordrivet fordon tillåten högst
en minut.
Ansökan och anmälan
7 § Frågor om tillstånd enligt dessa föreskrifter prövas av miljöoch byggnadsnämnden. Enligt 46 § Förordningen om miljöfarlig
verk-samhet och hälsoskydd (1998:899) skall en anmälan/ansökan
till miljö- och byggnadsnärnnden enligt dessa föreskrifter vara
skriftlig och innehålla de uppgifter och tekniska beskrivningar som
behövs för en bedömning av det som anmälan/ansökan avser.
Ansvar
8 § Enligt miljöbalken kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot föreskrifter som meddelats under 1-6 §§ dömas till böter.
Undantag
9 § Miljö- och byggnadsnämnden får meddela undantag från dessa
föreskrifter om det kan ske utan olägenhet ur miljö- och
hälsoskydds-synpunkt.
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