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Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa  och 
miljön 
 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Årjängs 
kommun meddelade av kommunfullmäktige § 107 den 28 april 2014 

Med stöd av 9 kap. 7-8 §§ miljöbalken 81998:808) samt 13, 17,39-40 och 
42.44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa och miljön. 

1 § 

Utöver bestämmelserna i miljöbalken ( 1998:808) och förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

Avloppsanordning 

2 § 

Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs 
det tillstånd av bygg- och miljönämnden för att 

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

2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. 

Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
krävs anmälan till bygg- och miljönämnden för att inrätta annan 
avloppsanläggning än som anges i punkterna 1-2, 

3. exempelvis avloppsanordning för bad-, disk-, och tvättavloppsvatten. 

4. inrätta en annan avloppsanordning an vad som anges i punkterna 1-3 

5. ändra en avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig 
ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning 

anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för 
avloppsanordning som kräver tillstånd enligt 5 § eller 21 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är 
avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning. 

Annan toalett än WC 

3 § 

Det krävs anmälan till bygg- och miljönämnden för att inrätta 

1. förmultningstoalett. 

2. eltoalett. 

3. torrtoalett med latrinkompostering 
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Djurhållning 

4 § 

Det krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden för att hålla 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin 

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller 

3. orm 

inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Tomgångskörning 

5 § 
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i 
högst 1 minut. Detta gäller inte 

1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna t.ex. i trafikkö, 

2. om motorn hålls igång för att i den mån det behövs för fordonets 
ändamålsenliga brukande driva annan anordning (på fordonet) än 
sådan som avser uppvärmning. 

Spridning av gödsel 

6 § 

Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill 
område med detaljplan gäller följande: 

1. Tidpunkt för spridning ska anpassas till sådana väder och 
vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och 
blåsigt väder med vind från bebyggelse innebär minst risk. 

2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen. 

3. Spridning får inte ske närmare än 2 meter från sjö eller annat 
vattendrag. 

7 § 

Den som avser att anordna gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning inom område med detaljplan ska enligt 37 § förordning om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ge in en anmälan till bygg- och 
miljönämnden. 

Värmepumpar 

8 § 

Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten får inte inrättas utan anmälan till bygg- och miljönämnden. 

Anmälan enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som 
kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § i förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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Eldning 

9 § 

För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att 
lufttillförseln ska vara god och att bränslet förvaras torrt. Pannan får eldas 
med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas 
anvisning får bränslet endast bestå av sådant trä som inte är förorenat. 

Ansökan och anmälan 

10 § 

En ansökan eller anmälan till bygg- och miljönämnden ska vara skriftlig och 
uppfylla föreskrivna krav (25 och 46 §§ förordning om miljöfarlig 
verksamhet och 19 kap 5 § respektive 22 kap 1 § miljöbalken.) 

Dispens 

11 § 

Bygg- och miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa 
föreskrifter om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och 
hälsoskyddspunkt inte föreligger.  

Avgifter 

12 § 

Bygg- och miljönämnden tar 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 

 

  

 

 
 


