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Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön;

Utkom från trycket
den 23 augusti 2007

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för
Tranås kommun, meddelade av kommunfullmäktige den 25 juni 2007,
§ 100

Med stöd av 9 kapitlet 7-8 och 10-13 §§, 14 kapitlet 20 § miljöbalken
(1998:808) 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.

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.
Avloppsanordningar och annan toalett än vattentoalett
2 § Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att:
1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas,
2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att:
3. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten,
inom område med detaljplan, områdesbestämmelser eller samlad bebyggelse, som har märkts ut på kartbilagan, samt inom områden som
ligger närmare än 300 meter från närmaste sjö eller vattendrag, som
är synliga på den ekonomiska kartan.
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Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden för att:
4.
5.

inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-3,
ändra 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 anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd att enbart föra avloppsvattnet till en allmän avloppsanläggning.

3§
ta:

Det krävs tillstånd till miljö- och hälsoskyddsnämnden för att inrät-

1.
2.
3.
4.
5.

multrum,
förmultningstoalett,
hybridtoalett,
urinseparerande toalett,
torrtoalett med latrinkompostering,
inom område med detaljplan, områdesbestämmelser eller samlad bebyggelse, som har märkts ut på kartbilagan, samt inom områden som ligger närmare än 300 meter från närmaste sjö eller vattendrag, som är synliga på den ekonomiska kartan.
I övriga delar av kommunen erfordras anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Djurhållning
4§

1.
2.
3.

Det krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att hålla:

nötkreatur, häst, get, får eller svin,
pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
orm,
inom område med detaljplan.

Tomgångskörning
5 § En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas
igång utomhus i högst en (1) minut. Detta gäller inte:
1.
2.

om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets
ändamålsenliga brukande – driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning av fordonet.
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Spridning av gödsel m m
6 § Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom
område med detaljplan, områdesbestämmelser eller samlad bebyggelse
gäller – utöver vad som följer av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS
2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring – följande:
1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. Spridning bör
om möjligt ske vid regn och/eller svag vind bort från bebyggelsen,
2. Om gödselmedlet kan brukas ned ska nedbrukning ske samma dag
som spridningen,
3. Om gödselmedlet inte kan brukas ned (t.ex. vid spridning till vall) ska
spridningen ske med släpslangsteknik eller myllningsaggregat,
4. Spridning får inte ske närmare än sex (6) meter från sjö eller vattendrag.
Vad som föreskrivs i första stycket ska även gälla inom en zon av tio
(10) meter till område med detaljplan, områdesbestämmelser eller samlad
bebyggelse, som har märkts ut på kartbilagan.
7 § Enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
krävs anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden av den som avser att
ordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan.
Enligt dessa föreskrifter krävs sådan anmälan även inom område med
områdesbestämmelser och samlad bebyggelse, som har märkts ut på
kartbilagan.
Skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter
8 § För att undvika förorening av kommunens ytvattentäkt i sjön Sommen gäller följande:
1. Tvätt av motorfordon får inte ske så att tvättvatten avrinner till dagvatten- eller rännstensbrunn,
2. Spridning av stallgödsel, slam, andra organiska gödselmedel och bekämpningsmedel klass 1 och 2 får inte ske närmare än 20 meter från
sjön Sommen, Svartån eller Lillån,
3. Endast biologiskt nedbrytbar tvåtaktsolja får användas vid nyttjande
av tvåtaktsmotorer i sjön Sommen.
Sjön Sommen inom Tranås kommun (Sommens västra bäcken) och en
100 meter bred strandzon (mätt från strandlinjen vid medelvattenstånd)
utgör ett skyddsområde, där följande föreskrifter gäller:
1. Brandfarlig vara ska hanteras och förvaras enligt vad som föreskrivs
för vattenskyddsområde i 10 kapitlet Naturvårdsverkets föreskrifter

3

(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor,
Andra för vattnet skadliga ämnen, såsom tjärprodukter, smörj- och
transformatoroljor eller andra liknande kemiska produkter, får inte
lagras så att vattnet kan förorenas,
Upplag av stallgödsel, slam eller andra organiska gödselmedel får
inte ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden,
Infiltration av avloppsvatten från avloppsanordning till vilken vattentoalett är ansluten får inte ske närmare än 50 meter från strandlinjen (mätt vid medelvattenstånd),
Infiltration av avloppsvatten från annan avloppsanordning än sådan
som avses i punkten 4 får inte ske närmare än 30 meter från strandlinjen (mätt vid medelvattenstånd),
Dräneringsrör från täckdikning av jordbruksmark samt skyddsdiken
från skogsmark får inte utmynna i sjön Sommen utan föregående rening.

2.

3.
4.

5.

6.

9 § Tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för att inrätta
och använda en ny anläggning för grundvattentäkt i Vallstorp, Västra
Röhälla, Östra Röhälla, Smörstorp, Norra Hätte, Galtås, Björnklo, Övrabo, Övrarp, Krämarp, Sandvik, Älmås, Seglarvik och Romanäs, som har
märkts ut på kartbilagan.
Värmepumpar
10 § Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten
eller grundvatten.
Tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för att inrätta en sådan anläggning inom skyddsområde för allmän vattentäkt.
Anmälan eller tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Eldning
11 § Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank, är inte tillåten, från och med 2010-01-01, inom område med
detaljplan, områdesbestämmelser eller samlad bebyggelse, som har märkts
ut på kartbilagan.
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Till och med 2009-12-31 är småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna som inte är miljögodkänd
eller försedd med ackumulatortank, inte tillåten, under tiden 1 juni – 15
augusti, inom område med detaljplan, områdesbestämmelser eller samlad
bebyggelse, som har märkts ut på kartbilagan.

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.

13 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden
med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april – 30 september. För Valborgsmässoeld och liknande krävs tillstånd av Räddningstjänsten.
Övrig tid av året får eldning inom områden med detaljplan endast ske
av torrt trädgårdsavfall, som inte kan utnyttjas för kompostering, om det
kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår och utan risk
för spridning av brand.
Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även
i kommunens renhållningsordning.
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.
Bränning av halm
14 § Det är förbjudet att bränna halm på åkermark inom område med
detaljplan, områdesbestämmelser eller samlad bebyggelse, som har
märkts ut på kartbilagan.
Vad som föreskrivs i första stycket ska även gälla inom en zon av 300
meter till område med detaljplan, områdesbestämmelser eller samlad bebyggelse.
I övriga delar av kommunen erfordras anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden och Räddningstjänsten.
Camping
15 § Camping som inte sker på campinganläggning är förbjuden under
tiden 15 juni – 15 augusti inom Tärenäs badplats och Nissagölens badplats, som har märkts ut på kartbilagan.
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Spridning av bekämpningsmedel
16 § Dispens för spridning av kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, som är avsedda för att bekämpa lövsly, över skogsmark eller för
behandling av enskilda trädstammar, enligt 14 kapitlet 20 § första stycket
miljöbalken, får inte medges inom följande områden:
-

-

Dispens från förbud mot flygbesprutning får inte medges inom område med särskilt höga naturvärden, redovisade som naturvårdsområden i Översiktsplan för Tranås kommun.
Dispens från förbud mot behandling av enskilda stammar får inte
medges inom samtliga närrekreationsområden, enligt Tranås Grönstrukturplan, samt inom 50 meter från samtliga sjöar och vattendrag,
som är synliga på den ekonomiska kartan.

Ansökan och anmälan
17 § Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden
enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ samma
förordning 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
18 § I 29 kapitlet miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.
Dispens
19 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får medge dispens från vad som
gäller enligt 5, 8, 11, 13 och 16 §§ i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön inte föreligger.
Avgifter
20 § 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.
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Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 september 2007. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.
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Kartbilaga till
Lokala föreskrifter
för att skydda människor
hälsa och miljön för
Tranås kommun

Sommen

Teckenförklaring
Detaljplaneområde
Områdesbestämmelser
Samlad bebyggelse

Tenbäcken

badplatser se § 15

Krämarp

Områden med röd text:

Övrarp
Trehörningstorpsjön

Tillstånd krävs för att
inrätta och använda
vattentäkt, se § 9

Röhälla

Duvebo

Romanäs

Strånnasjön

Äskeryd

Granelund

Norraby

Djurafall

Norra Hätte
Tranås tätort

Adelöv by

Seglarvik Smörstorp
Adelöv marknadsplats

Nostorp

Sandvik Älmås

Mölarp

Kvarnarp

Svalhult

Bredstorp

Skämma
Säthälla

Vallstorp

Gripenberg slott
Säbydal
Finnanäs

Gripenberg
Äpplaryd

Säby kyrkby Björnklo-Galtås-Övrabo

Linderås
Falla

Skala:

1:140 000

Framtagen av Tranås kommun
2007.

