KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige 2004-05-27, § 95, att gälla fr o m 2004-07-01
Ändring antagen av kommunfullmäktige 2007-11-29, §§ 170, 171, att gälla fr o m
2008-02-01

________________________________________________________________

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i
Värnamo kommun
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 11-13 §§ miljöbalken (1998:808), samt 13, 17, 39-40 och 42-44
§§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap. 20 §
miljöbalken meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
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Inledande bestämmelser
§1
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön.

Avloppsanordning och annan toalett än WC
§2
Det krävs tillstånd även för att inrätta annan avloppsanordning än som avses i 13 § första
stycket förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, exempelvis avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten inom med heldragna linjer (detaljplanegräns för
planlagda orter, bil. A1-A4, A7-A11 och A14 – A17) och/eller streckade linjer markerade
områden på kartbilagorna A1-A17 och heldragna linjer på kartbilagorna B1- B21. (Kartorna
finns tillgängliga på miljö- och stadsbyggnadsnämnden). Tillstånd enligt dessa bestämmelser
krävs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd
att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.
§3
Förutom tillstånd/anmälan som erfordras för avloppsanordning enligt 9 kap miljöbalken och
13-14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande för Värnamo kommun.
Det krävs tillstånd från miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att inrätta:
Multrum
Förmultningstoalett
Förbränningstoalett
Paketerings- och frystoalett
Urinseparerande toalett
Torrtoalett
Tillstånd erfordras ej för torrtoalett med kommunal latrinhämtning.

Djurhållning
§4
Det krävs tillstånd av miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. orm
inom områden för detaljplan.
Ett tillstånd får förenas med särskilda villkor för att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa.
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Tomgångskörning
§5
Inom Värnamo kommun får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon, som ej
är utryckningsfordon, hållas igång utomhus i högst en minut. Detta gäller inte:
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna
2. om motorn hålls i gång 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
Inom område med detaljplan får inte utan tillstånd av miljö- och stadsbyggnadsnämnden vid
gödsling användas
1. fastgödsel från svin, fjäderfä eller pälsdjur
2. flytgödsel
3. slam
4. urin eller pressaft
5. slakteriavfall bestående av mag- eller tarminnehåll eller annan orenlighet

Inom med streckade linjer markerade områden på kartor får sådan gödsel som i första stycket
sägs användas vid gödsling endast i ringa omfattning. (Kartorna benämnda A1 – A17 finns
tillgängliga på miljö- och stadsbyggnadsnämnden.)
Inom de områden som avses i första och andra stycket, får naturlig gödsel, slam eller annan
orenlighet inte spridas närmare än 10 meter från sjö eller annat vattendrag och ska nedmyllas i
omedelbar anslutning till spridningen.
Tillstånd enligt första stycket fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur,
häst eller fjäderfä om den sker i ringa omfattning, t ex på villatomt, och om nedmyllning sker
i omedelbar anslutning till spridningen. Tillstånd fordras inte heller om spridningen av
orenligheten regleras i tillstånd enligt miljöbalken.

Upplag för djurspillning
§7
Enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till miljöoch stadsbyggnadsnämnden av den som avser att ordna en gödselstad eller annan upplagsplats
för djurspillning inom områden med detaljplan. En sådan anmälan skall även inlämnas för
upplag inom på kartor markerade områden. (Kartorna benämnda A1 – A17 finns tillgängliga
på miljö- och stadsbyggnadsnämnden)
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Bestämmelser om värmepump
§8
Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan
anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.
Enlig dessa föreskrifter krävs istället tillstånd av miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att
inrätta en värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark (bergvärme, ytjordvärme),
ytvatten eller grundvatten, inom vattenskyddsområde för allmän vattentäkt. Innan tillstånd ges
ska nämnden samråda med vattentäktens huvudman.
Vattentäkterna redovisas i bilaga E. Beslut om vattentäkterna med skyddsföreskrifter har fattats av länsstyrelsen i samtliga fall utom två, Bor och Rydaholm, där beslut fattats genom vattendom. I besluten om vattentäkterna finns kartor över vattenskyddsområden. Besluten finns
tillgängliga på miljö- och stadsbyggnadskontoret.
§9
Paragrafen har utgått.

Skydd för ytvatten inom vissa områden
§ 10
Inom kommunen beläget strandområde intill 200 meters bredd från sjöarna Hindsens, Gunnens, Lillesjöns (Kärda) och Annebergssjöns (innefattande Tovarydssjön och Havsjön)
strandlinjer och inom respektive sjöars hela vattenområden ska till skydd för ytvattnet följande gälla:
1. Brandfarlig vara ska hanteras och förvaras enligt vad som föreskrivs för vattenskyddsområde i 10 kap. i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd
mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor.
2. Andra för vattnet skadliga ämnen, såsom tjärprodukter, smörj- och transformatoroljor eller andra liknande kemiska produkter, får inte lagras så att vattnet kan förorenas.
3. Anordningar för förvaring, hantering mm av för grundvattnet skadliga ämnen ska
skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage ska
omedelbart rapporteras till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
4. Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin och dylikt samt ensilageanläggning ska vara tät och dess innehåll får inte genom bräddning t ex vid regntillfällen,
komma ut i sjöarna. Skyddsanordningar ska utföras enligt av miljö- och stadsbyggnadsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
5. Naturgödsel och andra gödningsämnen, djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
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Naturgödsel och andra gödningsämnen får inte spridas närmare sjöarnas strandlinjer än 20 m.
För spridning av bekämpningsmedel krävs tillstånd av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. I Statens Naturvårdsverks författningssamling SNFS 1997:2 och Naturvårdsverkets Allmänna Råd 97:3 finns bestämmelser om bekämpningsmedel.
6. Avloppsvatten från vattentoalett får inte släppas ut på mark eller i marken eller i
vattnet.
7. Utan tillstånd av miljö- och stadsbyggnadsnämnden får inte värmepumpanläggning
för utvinning av värme ur mark (ytjordvärme, bergvärme) ytvatten eller grundvatten inrättas.
8. Utan tillstånd av miljö- och stadsbyggnadsnämnden får inte avloppsanordning inrättas för att avleda bad-, disk- och tvättvatten.

§ 10 a
Paragrafen har utgått.
§ 10 b
Paragrafen har utgått.

Eldning
§ 11

Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i vedpanna
(värmepanna) som inte är miljögodkänd 1) eller likvärdig försedd med ackumulatortank av
erforderlig storlek 2) är inte tillåten inom områden med detaljplan under tiden 1 maj – 15 september samt under övriga delar av året då inversion 3) råder.
1), 2), 3)

Se förklaringar i bilaga D.

§ 12
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska
vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller
tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden. Endast torrt och rent
träbränsle får användas.
Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos
ägaren av anläggningen under minst 5 år.
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Ansökan och anmälan
§ 13
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av
39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar,
lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

Straffbestämmelser
§ 14
I 29 kap miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Dispens
§ 15
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt 5, 6, 10
(punkt 1-4, punkt 5 första och andra styckena och punkt 6) 11 och 12 §§ i dessa föreskrifter,
om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter
§ 16
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd
eller 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.
----------Ändringarna av dessa lokala föreskrifter träder i kraft 2008-02-01.
De kartbilagor A1-A17 och B1-B17 som tillhör de tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna
gäller fortfarande. Detaljplanegränserna ändras dock kontinuerligt, varvid de nya gäller.
De får kontrolleras i varje enskilt fall. Kartbilaga C utgår.
Antagen av kommunfullmäktige 2004-05-27, § 95, att gälla fr o m 2004-07-01
Ändring antagen av kommunfullmäktige 2007-11-29, §§ 170 och 171.
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