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Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd för Göteborgs Stad 
Med stöd av 9 kap. miljöbalken (1998:808) samt förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (FMH), meddelar kommunfullmäktige följande lokala 
föreskrifter om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd för Göteborgs Stad. 

Enskilda avlopp 
1 § 

Enligt 13 § FMH krävs det tillstånd för att 

1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, 
eller 

2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. 

Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av miljö- och klimatnämnden för att 
inom de geografiska områden som redovisas på kartbilaga A inrätta anläggning för bad-, 
disk- och tvättvatten (BDT-avlopp). 

Denna bestämmelse är meddelad med stöd av 13 § fjärde stycket FMH. 

Annan toalett än WC 
2 § 

Det krävs tillstånd av miljö- och klimatnämnden för att inrätta fasta anläggningar för 

1. förmultningstoalett med latrinkompostering, 
2. torrtoalett med latrinkompostering, 
3. torrtoalett med urinseparering, 
4. frystoalett med latrinkompostering. 

Denna bestämmelse är meddelad med stöd av 40 § första stycket 3 FMH. 

Tomgångskörning 
3 § 

Förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång utomhus i högst en 
minut. Detta gäller inte om fordonet befinner sig i trafikkö eller trafikförhållandena 
annars föranlett att fordonet stannats. 

Motorn får dock hållas i gång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga 
brukande - driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning. 

Denna bestämmelse är meddelad med stöd av 40 § första stycket 1 FMH. 
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Skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter 
4 § 

Den som avser att anordna ett upplag för petroleum, olje- eller tjärprodukter, 
lösningsmedel, vägsalt eller andra kemiska produkter, ska anmäla detta till miljö- och 
klimatnämnden innan upplaget tas i bruk. 

Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt annan 
författning eller föreskrifter meddelade med stöd av sådan författning. 

Denna bestämmelse är meddelad med stöd av 40 § första stycket 5 FMH. 

Värmepumpar 
5 § 

Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten får 
inte inrättas utan tillstånd av miljö- och klimatnämnden. 

Sådant tillstånd krävs inte om tillståndsplikt föreligger enligt annan författning eller enligt 
skyddsföreskrifter som meddelats med stöd av vattenlagen (1983:291) eller 7 kap. 
miljöbalken. 

Denna bestämmelse är meddelad med stöd av 17 § FMH. 

Gatumusik 
6 § 

Inom nedanstående områden och tider får gatumusik inte framföras längre tid än högst en 
timme på samma plats. Vid fortsatt framförande ska ny plats väljas utom hörhåll från 
tidigare plats. 

• Inom Nordstans Affärscentrum kl. 11.00-17.00 dagligen, 
• På Kungsportsavenyn från Nya Allén i norr t.o.m. Götaplatsen i söder samt på 

Kungsportsavenyns och Götaplatsens tvärgator t.o.m. och inklusive de närmaste 
parallellgatorna kl. 11.00-15.00 dagligen och 

• I stadsdelarna inom Vallgraven och Nordstaden (exklusive Drottningtorget och 
Nordstans Affärscentrum) kl. 11.00-15.00 dagligen. 

Ljudförstärkare och högtalare får inte användas under någon tid på dygnet utan särskilt 
tillstånd från polismyndigheten. 

Denna bestämmelse är meddelad med stöd av 40 § tredje stycket FMH. 

Undantag 
7 § 

Miljö- och klimatnämnden får meddela undantag från dessa föreskrifter om det kan ske 
utan väsentlig olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
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Avgift 
8 § 

Miljö- och klimatnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och 
dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter 
enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som 
kommunfullmäktige antagit. 

Ikraftträdande  
9 § 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 januari 2022. 
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