Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Markaryds kommun
meddelade av kommunfullmäktige den 17 mars2017 § 19.
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) och 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 miljö.
Inledande bestämmelser
1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter i Markaryds
kommun för att skydda människors hälsa och miljön.
Avloppsanläggningar och annan toalett än WC
2 § Det krävs tillstånd även för att inrätta annan avloppsanordning än som avses i
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 § första stycket, exempelvis
avloppsanordningar för bad- disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten), inom följande
områden:
- Vattenskyddsområden inom kommunen
- Fritidshusområdet i Ekeryd
- Bolmentunnelns hänsynsområde
Värmepumpsanläggning
3 § Det krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att få inrätta en
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten inom
kommunens vattenskyddsområden samt inom Bolmentunnelns hänsynsområde.
Djurhållning
4 § Det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden 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.
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Tomgångskörning
5 § En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång högst 1 minut
inom Markaryds kommun. Detta gäller inte
1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t ex i trafikkö,
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.
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid järnvägsövergång.
Eldning
6§ Småskalig eldning med fasta bränslen för huvudsaklig uppvärmning, får inte under tiden 1
oktober till 30 april ske inom detaljplanelagda områden, i annan eldningsanordning än i panna
ansluten till ackumulatortank.
Ansökan och anmälan
7 § Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en
ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden 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.
Anmälan ska vara inlämnad senast sex veckor innan den anmälda verksamheten eller
åtgärden ska påbörjas.
Ansökan/anmälan behöver inte alltid lämnas för varje enskilt tillfälle.
Tillstånd/ansökan kan avse en längre period. Periodens längd beror bland annat
på ärendets art, risk för olägenhet och möjligheten att bedriva åtgärden eller verksamheten på
samma sätt.
Straffbestämmelser
8 § I 29 kap miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Undantag
9 § Miljö- och byggnadsnämnden får medge undantag från vad som gäller enligt
dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- eller
hälsosynpunkt inte föreligger.
Avgifter
10 § Miljö- och byggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om
tillstånd eller undantag, 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.
Ikraftträdande
11 § Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 april 2017 då föreskrifter som meddelats av
kommunfullmäktige den 28 november 2013 § 92 upphör att gälla.
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