
          
 

    
   

 
 

       
       
        
      

 
 

               
    

               
          

 
   

              
            

        
 

 
              

   
          
               

            
        

 
   

              
             

                 
          

           
            

   
 

   
               

          
        

 
 
 
 
 
 
 

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Solna stad Sida 1(2) 

LOKALA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER 
FÖR SOLNA STAD 

Djurhållning 
1 § Tillstånd krävs för att hålla 
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, 
3. orm, inom område med detaljplan. 

Gödselhantering 
2 § Naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet får inte utan tillstånd spridas inom eller 
intill område med detaljplan. 
Tillstånd erfordras ej för spridning av väl brunnen gödsel från nöt, häst och fjäderfä i 
ringa omfattning om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen. 

Grund- och ytvattenskydd 
3 § Den som avser att anordna anläggning för tillvaratagande av värme genom jord, 
berg, yt- eller grundvattensystem skall ansöka om tillstånd. Sådant tillstånd krävs dock 
inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt Miljöprövningsförordningen. 

Tomgångskörning 
4 § Förbränningsmotor får i stillastående fordon hållas igång utomhus i högst en minut. 
Detta gäller inte; 
- om trafikförhållanden föranlett fordon att stanna i t.ex. trafikkö, 
- om motorn hålls igång för att i den mån som behövs för fordonets ändamålsenliga 
brukande, driva annan anläggning än sådan som avser uppvärmning. Bästa teknik från 
miljö- och hälsoskyddssynpunkt ska i möjligaste mån användas. 

Eldning av trädgårdsavfall 
5 § Torrt avfall som inte kan utnyttjas för kompostering får inom detaljplanelagt område 
förbrännas endast under den vecka på våren då valborgsmässoafton infaller - vecka 17 
eller 18 - samt vecka 40 på hösten och om det kan ske utan att väsentlig olägenhet 
uppstår och det annars inte strider mot renhållnings- och brandföreskrifter. 
Om brandförsvaret p.g.a. stor brandrisk utfärdar generellt eldningsförbud under en sådan 
period får brandförsvaret medge eldning under annan tid av motsvarande längd när 
brandrisken är lägre. 

Tillsyn av eldningsanordning 
6 § Tillsyn och skötsel av eldningsanordning för fasta bränslen ska ske i sådan omfattning 
att olägenhet för omgivningen inte uppkommer. Dokumentation över genomförd sotning 
och underhåll ska finnas hos ägaren av anläggningen 
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Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Solna stad Sida 2(2) 

Ansökan och anmälan 
7 § Frågor om tillstånd enligt dessa föreskrifter prövas av miljönämnden enligt 46 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). En anmälan 
/ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden ska enligt dessa föreskrifter vara skriftlig och 
innehålla de uppgifter som behövs för en bedömning av det som anmälan/ansökan avser. 

Straffbestämmelser 
8 § Enligt 29 kap. 9 § miljöbalken kan den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter 
mot föreskrifterna dömas till böter. 

Undantag 
9 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får meddela undantag från dessa föreskrifter om det kan ske 
utan väsentlig olägenhet från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 

Avgifter 
10 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan ta ut särskild avgift för anmälan/ansökan om tillstånd 
enligt taxa som kommunfullmäktige fastställer. 

Antagna av Solna kommunfullmäktige 2016-05-16, § 73. 


