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Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Växjö kommun, meddelade av
kommunfullmäktige 2007-02-20 § 32.
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 11-13 §§ miljöbalken (1998:808), 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.
Inledande bestämmelser
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig nämnd enligt dessa lokala föreskrifter.
Avloppsanordning
2§
Det krävs tillstånd för att inrätta även annan avloppsanordning än som avses i 13 § första stycket
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, exempelvis avloppsanordning för bad-,
disk- och tvättvatten eller annan anordning utan ansluten vattentoalett, inom områden med
områdesbestämmelser för Rinkaby Persgård 2:6 m.fl. och Hagaviksområdet samt inom områdena
Dalbostrand, Barnsjön och Toftahöjden, Tofta Sjövik och Tofta Sjögård som är omnämnda i
översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2005-10-20 § 206, som områden som inte har en
acceptabel VA-standard. Dessa områden finns utmärkta på bifogad karta.
Djurhållning
3§
Det krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. orm,
inom område för detaljplan. Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor.
Tomgångskörning
4§
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får inom område med detaljplan hållas
igång utomhus i högst 1 minut. Det gäller inte:
1. om fordonet står stilla på grund av trafikförhållanden, t.ex. i trafikkö.
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2. om motorn hålls igång för att den – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga
brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.
Spridning av gödsel
5§
Vid spridning av gödsel, slam eller annan orenlighet inom område med detaljplan eller inom ett
område av 500 meter intill ett område med detaljplan gäller – utöver vad som följer av statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:132) om försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel
– att tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar
risken för luktolägenhet. Torrt och blåsigt väder med vind från bebyggelsen innebär minsta risk.
Skydd av enskilda grundvattentäkter
6§
Den som avser anordna ett upplag av petroleum, olje- eller tjärprodukter, fenoler, lösningsmedel,
vägsalt, bekämpningsmedel, växtnäringsämnen eller andra liknande produkter som kan förorena
enskild grundvattentäkt ska anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan verksamheten
påbörjas.
Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt annan lagstiftning.
Anmälan krävs inte heller om verksamheten enbart avser husbehov.
Skyddsföreskrifter för sjön Örken
Giltighetsområde
7§
Skyddsföreskrifterna gäller inom Örkens skyddsområde. Skyddsområdet omfattar det område
som innesluts av begränsningslinjer på bifogad karta. Med vattendrag avses de som finns angivna
på den topografiska kartan i skala 1:50 000. Huvudman för vattentäkten är Växjö kommun.
Jordbruk
7a §
Hantering av ensilage, växtnäringsämnen, naturgödsel, avloppsslam och bekämpningsmedel får
förekomma endast i den omfattning som normalt erfordras för jordbrukets behov, och på ett sätt
som inte förorenar yt- eller grundvatten.
Utsläpp av mjölkrumsavlopp till mark eller vatten skall anmälas till miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Anläggning för förvaring av gödsel, urin, pressvatten och dylikt liksom ensilageanläggning skall
vara tät, samt skötas och underhållas så att innehållet inte kan rinna ut eller tränga ned i marken.
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Bekämpningsmedel och gödsel skall hanteras så att det varken direkt eller indirekt kan nå sjö,
vattendrag eller öppet dike. Gödsel får inte spridas på tjälad eller snötäckt mark.
Vattenbruk
7b §
Yrkesmässig fiskodling och annat vattenbruk är förbjudet. Med fiskodling avses en anläggning
där man utfodrar fisk.
Skogsbruk
7c §
Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering av träskyddsmedel och
bekämpningsmedel, får ej förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. För
tillfälliga eller mindre upplag av ris, bark och timmer efter skogsavverkning behövs dock ej
tillstånd. Anmälan skall göras vid hantering och plantering av bekämpningsmedelspreparerade
skogsplantor inom ett avstånd av 50 m från vattendrag.
Jordslagning av bekämpningsmedelspreparerade skogsplantor får ej ske i vattendrag eller
vattensjuk mark. Förpackningar och redskap m.m. som kan vara förorenade får inte rengöras i
vattendrag.
Skogsplöjning, skydds- och hyggesdikning får ej utföras i skogsmark.
Avledning av förorenat vatten samt hantering av avfall
7d §
Utsläpp av förorenat dagvatten som kan skada ytvattentäkten, t ex från tankningsplatser,
biltvättar, bark- och virkesupplag samt hårdgjorda ytor kring industrier m.m., får ej ske utan
anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Tillstånd krävs för avledning av bad-, dusch- och tvättavloppsvatten till mark eller vatten.
Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får endast ske på plats som är prövad enligt
miljöbalken.
Industriell verksamhet
7e §
Industrier eller annan verksamhet som kan antas vara miljöfarlig och som inte kräver tillstånd
enligt miljöbalken får ej etableras utan anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Väghållning
7f §
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan tillstånd av miljöoch hälsoskyddsnämnden, som föreskriver intill vilken mängd ämnena får lagras samt föreskriver
erforderliga skyddsåtgärder.
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Huvudmannen för vattentäkten skall förbereda möjlighet till uppsamling och sanering av farligt
gods, för att begränsa skadorna efter eventuella transportolyckor.
Täktverksamhet, dikning, schakt- och anläggningsarbeten
7g §
Täktverksamhet eller större schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, skogsdikning
och andra anläggningsarbeten får inte påbörjas innan anmälan till miljö- och
hälsoskyddsnämnden skett. Täktinnehavare skall se till att deponering av avfall ej sker i
täktområdet. Risken för oljespill vid täktverksamhet skall beaktas. Främmande massor som kan
förorena yt- och grundvatten får ej användas för utfyllnad eller avjämning.
2

För husbehovstäkt med en yta mindre än 50 m erfordras ingen anmälan.
Dikningsarbeten skall föregås av samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden. Dikesrensning får
ske till ursprungligt djup.
Skydds- och hyggesdiken får ej ledas direkt till sjö eller vattendrag, utan skall mynna i våtmark
eller liknande.
Det är förbjudet att utföra mark- och vattenarbeten som innebär uppenbar risk för utläckare av
bensin, diesel, oljor eller andra kemikalier.
Energianläggningar
7h §
Anläggningar för utvinning av värme ur ytvatten får ej utföras utan tillstånd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Vätskor som kan skada vatten vid utläckning, t ex glykol, får ej användas som värmebärare i
slangsystem.
Befintliga slangsystem skall skyltas eller markeras tydligt.
Sjötrafik
7i §
Tävling med motorbåtar eller motordrivna fordon är ej tillåten. Landning med amfibieflygplan
och helikoptrar är förbjuden.
Största aktsamhet skall iakttas i samband med hantering av bensin, diesel och oljeprodukter för
motorbåtstrafik.
Båtar som målas med giftiga bottenfärger får ej sjösättas.
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Det är förbjudet att släppa ut toalettavlopp, avfall eller andra orenligheter i vattnet. Båt som har
toalett med direktutsläpp får ej förekomma, såvida toaletten inte görs obrukbar.
Biltvätt m.m.
7j §
Tvätt av motorfordon och maskiner får ej utföras på sådan plats, där avrinning sker direkt till
sjöar eller vattendrag. Se 5 d §.
Information
7k §
Huvudmannen skall på väl synliga platser invid vägar, parkeringsplatser, bensinstationer,
båttilläggningsplatser m.m., sätta upp informationsskyltar om skyddsområde för ytvattentäkt.
Larm vid risk för vattenförorening
7l §
Ägare eller nyttjare av fastighet skall tillse att inträffade händelser, som kan medföra risk för
vattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten.
Eldning
8§
För skötsel och tillsyn av småskalig eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln
ska vara god och bränslet ska förvaras torrt.
Ansökan och anmälan
9§
Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan till
miljö- och hälsoskyddsnämnden 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.
Dispens
10§
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i enskilda fall medge dispens/undantag från vad som gäller
enligt dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.
Straffbestämmelser
11§
I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.
Avgifter
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12§
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 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 2007-03-01. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på
ärenden som har inletts dessförinnan.

