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 DELEGATIONSBESLUT 1 (2) 

MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning 

     

 
2011-06-08 2011-1127-427 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Miljöinspektör Anna Gustavsson   
Direkttelefon 0150-576 79   

 Valdemarsön ekonomisk förening 

 c/o Barbro Hallmark 

 Drottningholmsvägen 19, 1 tr 

 112 42 STOCKHOLM 

  
  

Beslut om dispens för eldning av trädgårdsavfall på 
fastigheten Hålbonäs 1:5 till 1:52, Katrineholms kommun 

 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna dispens till Valdemarsöns 

ekonomiska förening, organisationsnummer 718500-2545 gällande eldning av 

trädgårdsavfall under vecka 23 - 24, vecka 31 - 32 och vecka 38 - 39 för år 2011- 

2013 enligt 10 § Katrineholms kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljön (författningssamling nr 2.1) för ovanstående fastigheter. Eldningen 

får ske under maximalt tre tillfällen under varje tvåveckorsperiod. 

 

Bakgrund 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit emot en ansökan om dispens för att elda 

trädgårdsavfall på fastigheten Hålbonäs 1:5 till 1:52, från Valdemarsöns ekonomiska 

förening, genom Barbro Hallmark. 

 

Beslutsmotivering 

Enligt 7 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, är eldning 

av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan endast tillåtet 

under vecka 17 och 40. Enligt samma föreskrifter har Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden möjlighet att medge dispens från vad som gäller enligt dessa 

föreskrifter om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och 

hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande 

brandföreskrifter.  

 

Eldning får endast förekomma under förutsättning att någon störning för närboende 

inte sker. Eldning ska ske under lämpliga väderförhållanden, det vill säga då det inte 

förekommer någon risk att röken kan spridas in över bostadshus. 

 

Lagstiftning 

Enligt 7 § Katrineholms kommuns författningssamling och lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och miljön (antagen av kommunfullmäktige 2000-02-14, § 

38), är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan 

tillåtet endast v. 17 och v 40. Valborgsmässoeld omfattas inte av denna bestämmelse. 

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.  
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 2011-06-08 2011-1127-427 

 

 

Enligt 10 § Katrineholms kommuns författningssamling och lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och miljön (antagen av kommunfullmäktige 2000-02-14, § 

38), får Miljö- och hälsoskyddsnämnden medge dispens från vad som gäller enligt 

dessa föreskrifter om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och 

hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.  

 

Hur man överklagar 

Ni har enligt 19 kap. 1 § miljöbalken rätt att överklaga miljö- och hälsoskydds-

nämndens beslut hos länsstyrelsen senast inom tre veckor från den dag då Ni tagit del 

av beslutet. Information om hur man överklagar bifogas. 

 

 

Denna handling har upprättats i två exemplar. 

 

Enligt delegation från miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

 

 

Anna Gustavsson 

 

 
För handläggning av detta ärende utgår en avgift på 1520 kr enligt kommunens taxa 
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Fakturera skickas separat. 

 


