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Avlopp och vattentoalett
1§a
I enlighet med 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (FMH) ska ansökan om tillstånd göras hos
miljö- och hälsoskyddsnämnden vid:
 inrättande av avloppsanordning som en eller flera
vattentoaletter ska anslutas till, eller
 anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning
I enlighet med 13 § andra stycket förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en anmälan till miljöoch hälsoskyddsnämnden för att inrätta en annan avloppsanordning än
vad som avses i första stycket.
Anmälan enligt 14 § FMH ska göras till miljö- och
hälsoskyddsnämnden vid:
 ändring av sådan avloppsanordning som avses i 13 § FMH, om
åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Avloppsanordningar definieras som sluten tank för WC, infiltration,
markbädd, minireningsverk och rotzonsanläggning.
Med annan avloppsanordning avses t.ex. anläggning för bad-, duschoch tvättvatten (BDT), dagvattenreningsanläggning m.fl.

Torrtoalett och latrinkompost
1§b
Ansökan om tillstånd ska göras hos miljö- och hälsoskyddsnämnden
vid:
 installation av torra toalettlösningar exempelvis torrtoalett,
mulltoalett, frystoalett, förpackningstoalett och torktoalett om
restavfallet ska tas om hand på den egna fastigheten genom
t.ex. latrinkompostering.
Dessa typer av toaletter får dock installeras utan tillstånd om
hantering och hämtning av avfallet från toaletten följer reglerna i
renhållningsordningen för Stockholms kommun, avsnittet om latrin.
Djurhållning
2§
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.
Grund- och ytvattenskydd
3§
Den som avser inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av
värme genom mark, ytvatten eller grundvatten ska ansöka om tillstånd
hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Sådant tillstånd krävs dock inte om anmälnings- eller tillståndsplikt
föreligger enligt 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899) eller 21 kap 13 § miljöprövningsförordningen
(2013:251).
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 ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt ska användas.
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som
stannats vid broöppning.

Tillsyn av eldningsanordning
5§
Skötsel och egenkontroll 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.
Fast bränsle definieras som t.ex. ved, pellets och briketter.
Gatumusik
6§
Utövande av gatumusik på Västerlånggatan och Järntorget samt i
gränder och på platser som gränsar till Västerlånggatan och Järntorget
får endast ske mellan kl 1400-1800 dagligen. Totalt förbud för
gatumusik
råder
på
Riksgatan
(mellan
Riksbron
och
Mynttorget/Myntgatan). Utövande av gatumusik på Sergelarkaden och
Drottninggatan, mellan Strömgatan och Barnhusgatan, får endast ske
mellan
kl
1200-1400
samt
kl.
1600-1800
dagligen.
Ljudförstärkare/högtalare får inte användas. Utövare av musik får inte
uppträda i större grupper än fyra personer.
Om polismyndigheten utfärdar tillstånd för utövande av gatumusik
skall ovanstående villkor inte gälla under den tid tillstånd avser.
Ansökan och anmälan
7§
Frågor om tillstånd och dispenser enligt dessa föreskrifter prövas av
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
En ansökan/anmälan ska vara skriftlig och uppfylla kraven enligt 46
§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Straffbestämmelser
8§
I 29 kap miljöbalken finns ansvarsbestämmelser varav det bl.a.
framgår att den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot
föreskrift eller beslut i enskilt fall om tomgångskörning eller
gatumusik, döms till böter. Detsamma gäller den som bedriver
tillståndspliktig verksamhet.
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
bestämmer.
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