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LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH 
MILJÖN 
 
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 § miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40 
och 42-44 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd samt 14 kap. 20-21 § miljöbalken och 5 § förordningen 
(1998:946) om svavelhaltigt bränsle meddelar kommunfullmäktige följande 
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
 
§ 1 Inledande bestämmelser  
 
Utöver bestämmelserna i miljöbalken och dess följdbestämmelser gäller 
följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
 
§ 2 Avloppsanordning och annan toalett än WC 
  
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inrätta avloppsanordning till vilken 
vattentoalett inte är ansluten, exempelvis avloppsanordningar för  bad-, disk- 
och tvättavloppsvatten, inom de områden som har märkts ut på kartbilaga  
1-5. 
 
I övriga delar av kommunen krävs en anmälan till miljönämnden enligt  
13 och 14 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för att 
inrätta eller ändra en avloppsanordning till vilken inte vattentoalett är 
ansluten. Om vattentoalett skall anslutas krävs alltid tillstånd från 
miljönämnden. 
 
§ 3 Tomgångskörning 
 
I hela kommunen ska tomgångskörning undvikas i görligaste mån. En för-
bränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får aldrig hållas igång 
utomhus längre tid än 1 minut.  
 
Detta förbud gäller inte: 
1. Om trafikförhållanden 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 än sådan som avser 
uppvärmning. 

Omedelbart tomgångsförbud gäller dock fordon som stannats vid fällda 
bommar vid järnvägsövergång. 
 
Detta förbud gäller inte om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs 
för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning än sådan som 
avser uppvärmning. 
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§ 4 Hållande av nötkreatur, häst, get eller får 
 

Ändring     Inom område med detaljplan krävs tillstånd av miljönämnden för att: 
enl kf  
030916, 1. Anlägga eller ta i bruk byggnader, anläggningar och permanenta   
§ 239 anordningar (t ex djurstallar, ridanläggningar, ligghallar, vindskydd och 

utfordringsplatser) utöver stängsel.  
 
 2. Väsentligt öka antalet djur som hålls i eller nyttjar byggnader, 

anläggningar och permanenta anordningar. 
 
  Övrig djurhållning 
 
 Inom område med detaljplan krävs tillstånd av miljönämnden för att hålla  
 - svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, och orm.  

 
§ 5   
 

Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom område 
med detaljplan eller inom 200 meter från sådant område, gäller – utöver vad 
som följer av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:79 och SFS 
1998:915) om försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel - följande: 
 
1.  Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vind-
förhållanden som minskar risken för luktolägenheter.  
 
2.  Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen om inte 
spridningen sker på växande gröda.  
 
§ 6 
 
Den som avser att ordna en gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning inom område med detaljplan samt  inom 200 meter från 
detaljplanelagt område skall anmäla detta till miljönämnden (37 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). 
 
§ 7 Skydd för Barrsjöns reservvattentäkt 
  
För att undvika förorening av kommunens reservvattentäkt Barrsjön utgör 
Stora och Lilla Barrsjön, Åstjärn och en 100 meter bred strandzon (mätt från 
respektive sjös strandlinje vid normalmedelvattenstånd) vid dessa sjöar ett 
skyddsområde, där följande föreskrifter gäller:  
 
1.  Brandfarlig vara ska hanteras och förvaras enligt vad som föreskrivs för 
vattenskyddsområde i 10 kap i Naturvårdsverkets föreskrifter  (NFS 2000:4) 
om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.  
 
2.  Andra för vattnet skadliga ämnen, såsom tjärprodukter, smörj- och trans-
formatoroljor eller andra liknande kemiska produkter, får inte lagras så att 
vattnet kan förorenas.  
 
3.  Tvätt av motorfordon får inte ske. 
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4.  Utsläpp av bräddat spillvatten eller dagvatten till skyddsområdet får 
endast ske efter medgivande av miljönämnden. 
 
5.  Badplatser, parkeringsplatser och dylikt får endast anordnas efter 
medgivande av miljönämnden. 
 
§ 8 Småskalig fastbränsleeldning 
 
Vid småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och 
varmvattenproduktion gäller följande föreskrifter: 
 
1.  Ved och annat bränsle skall vara torrt med en högsta fukthalt på 25 % om 
inte anläggningens konstruktion och förbränningsteknik är avsedd för annat. 
 
2.  Vid upptändning i samband med vedeldning skall torkad finhuggen ved an-
vändas om inte annan anordning används som ger en ännu kortare upptänd-
ningsfas. 
 
3.  All eldning skall ske med god lufttillförsel och under hög temperatur så att 
en så fullständig förbränning som möjligt erhålles.  

 
4.  Material, som inte är avsett som bränsle eller som är tillverkat av avfall, 
emballage och dylikt, förutom rent obehandlat träavfall, får ej eldas. Eldning 
med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller 
liknande material är förbjuden. 
 
5.  Pellets/briketter som eldas i villapannor bör uppfylla kraven enligt Svensk 
standard (SS 18 71 20). Vid pelletseldning skall bränslet vara anpassat till 
den aktuella pelletsbrännaren, särskilt med avseende på storlek och askhalt. 
 
§ 9 Svavelhaltigt bränsle 
 
1.  Inom Marks kommun får eldningsolja med högre svavelhalt än 0.1 vikts-
procent eller annat fossilt bränsle som innehåller högre svavelhalt inte 
förbrännas, om förbränningen medför att svavelföreningar släpps ut i luften i 
en mängd som motsvarar mer än 24 mg/ MJ tillfört bränsle. 
 
2.  Föreskrifterna avser inte den som omfattas av undantag enligt 4 § för-
ordningen om svavelhaltigt bränsle (1998:946). 
 
§ 10 Ansökan och anmälan 
 
En ansökan eller anmälan enligt dessa lokala föreskrifter ska göras till miljö-
nämnden och vara skriftlig. Den skall innehålla de uppgifter och tekniska 
beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller 
anläggningar som avses i ansökan eller anmälan. 
 
§ 11 Straffbestämmelser 
 
Straffbestämmelserna regleras i 29 kapitlet miljöbalken. 
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§ 12 Undantag  
 
Miljönämnden får meddela undantag från § 2- § 10 i dessa föreskrifter, om 
det finns särskilda skäl och om det är uppenbart att risk för olägenheter från 
miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 
 
§ 13 Avgifter  
 
Miljönämnden 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. 
 
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 18 november 2000. 
 
Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts 
dessförinnan.  

 


