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Med stöd av 9 kap 7, 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) och 13, 39-40, 43-44 §§ förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) fastställs följande 
hälsoskyddsföreskrifter för Umeå kommun 

 

Tillstånd och anmälan 

§ 1 

Frågor om tillstånd och anmälan enligt dessa föreskrifter prövas av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
ska en ansökan eller anmälan enligt dessa föreskrifter vara skriftlig och innehålla de 
uppgifter och tekniska beskrivningar som behövs för en bedömning av det som ansökan eller 
anmälan avser. 

 

Tomgångskörning 

§ 2 

Förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får inte hållas igång utomhus längre 
tid än en (1) minut inom Umeå kommun. 

Detta gäller inte: 

1. Om trafikförhållandena medfört att fordonet stannats, t ex i en trafikkö, eller 
2. Om motorn hålls i gång för att fordonet ska kunna användas på ett ändamålsenligt 

sätt eller för att driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning. 

 

Spridning av gödsel 

§ 3 

Den som avser att sprida naturligt gödsel, slam från reningsverk eller annan orenlighet inom 
detaljplanelagt område ska ha tillstånd för detta av miljö- och hälsoskyddsnämnden innan 
spridning sker. 

 

Tillstånd krävs dock inte för spridning av kompostjord innehållande slam från reningsverk, 
slampellets, gödsel från häst, fjärderfä eller sällskapssvin i mindre omfattning. 

 

Skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter 

§ 4 

Den som avser att lokalisera ett lager för förvaring av olja, petroleum- eller tjärprodukter, 
lösningsmedel, vägsalt eller liknande produkter inom detaljplanelagt område ska anmäla 
detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan lagret tas i bruk. Anmälan krävs inte om 
anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller 21 §§ förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 11 kap miljöbalken om 
vattenverksamhet eller enligt vad som förordnats i beslut om vattenskyddsområde- Anmälan 
ska göras senast tre veckor innan lagret tas i bruk. 
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Avloppsanordning och annan toalett än wc 

§ 5 

Enligt 13 § ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt dessa föreskrifter 
krävs det tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att: 

1. Inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas och 
2. Ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning 
3. Inrätta avloppsanordning för bdt- (bad-, disk- och tvätt-) vatten på fastigheter som 

ligger inom nedan angivna vattenskyddsområden. 
- Floda, Botsmark, Hemmesmark, Rödåsel, Gubböle, Mellansvartbäck, Ängersjö, 

Västamarken, Sörmjöle, Norrmjöle, Skeppsvik, Ytterboda och Ivarsboda 
- Inre skyddszon för Bjennsjö och Sävar/Bullmark, zon I och II-område för Frängstorp 

samt inre och yttre skyddsområde för Stöckeby och Ansmark 
- Primär skyddszon i tillkommande och reviderade vattenskyddsområden. 

Latrinkompostering ska föregås av anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

 

Djurhållning 

§ 6 

Inom detaljplanelagt område krävs särskilt tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för 
hållande av; 

 Nötkreatur, häst, get, får eller svin 

 Pälsdjur eller fjärderfä som inte är sällskapsdjur 

Undantaget är minigris som hålls som sällskapsdjur. Därtill är jordbruksfastigheter med 
djurhållning sedan 1 juli 1983 samt sådan djurhållning som redan finns i ett område när en 
ny detaljplan träder i kraft undantagna denna paragraf. 

 

Ett tillstånd för djurhållning kan förenas med särskilda villkor. 

 

Straffbestämmelser 

§ 7 

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till 
straffrättsligt ansvar enligt 29 kap miljöbalken. 

 

Dispens 

§ 8 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får medge dispens från dessa föreskrifter om det är 
uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 
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