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1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön 

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 miljön. 

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 i Nykvarns kommun.  

Avloppsanordning  

2 §  
Det krävs tillstånd för att inrätta avloppsanläggning, även om inte vattentoalett ska 
anslutas, inom detaljplanelagt område eller område med områdesbestämmelser. Exempel 
på sådana anläggningar är avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättvatten.  

Djurhållning  

3 §  
Det krävs tillstånd av bygg - och miljönämnden inom område med detaljplan för att hålla  

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,  
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,  
3. giftorm  

Undantag: 
Inget tillstånd krävs för hållande av fyra (4) eller färre hönor inom område med detaljplan. 
Tupp kräver alltid tillstånd inom område med detaljplan enligt dessa bestämmelser. 

Tomgångskörning  

4 §  
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst 1 
minut.  
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Detta 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 (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning,  

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning.  

Spridning av gödsel  

5 §  
Det krävs anmälan till bygg - och miljönämnden innan spridning sker av naturlig gödsel, 
slam eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplan. Naturlig gödsel, slam 
eller annan orenlighet ska nedmyllas i omedelbar anslutning till spridningen.  

Anmälan fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst eller 
fjäderfä om den sker i ringa omfattning och om nedmyllningen sker i omedelbar anslutning 
till spridningen. Anmälan fordras inte heller om spridningen regleras i tillstånd enligt 
miljöbalken  

Spridning av slam  

6 §  
Det krävs tillstånd av bygg - och miljönämnden för att sprida slam från allmänna 
avloppsreningsverk eller industriprocesser på mark inom kommunen. 

Skydd av ytvattentäkter och grundvattentäkter 

7 § 
Den som avser att ordna ett upplag som kommer att innehålla petroleum-, olje- eller 
tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produkter som kan förorena yt- 
eller grundvattentäkt ska anmäla detta innan upplaget tas i bruk.  

Anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt regleras 
enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
miljöprövningsförordningen eller av vattenskyddsföreskrifter.  

Tvätt av motordrivna fordon, båtar och arbetsmaskiner på plats där tvättvatten 
direkt eller indirekt kan infiltreras i mark utan föregående rening är förbjudet om 
det finns risk för negativ påverkan på ytvattentäkt eller grundvattentäkt. 
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Skyddsområde Malmsjön  

8 §  
Det är förbjudet att i Malmsjön använda farkoster eller annat 
som drivs med petroleumbaserat bränsle. Bestämmelsen är till skydd mot förorening av 
Malmsjön inom Malmsjöåsens skyddsområde för grundvattentäkt.  

Värmepumpar  

9 §  
Tillstånd av bygg- och miljönämnden krävs för att inrätta värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark- yt- eller grundvatten.  

Eldning  

10 §  
Det är förbjudet att utomhus elda alla typer av avfall inom detaljplanelagt område.  

Undantag gäller för eldning av enbart torrt vedartat trädgårdsavfall, som kvistar och ris i 
liten omfattning, när det sker endast under vecka 15, 16, och 17 samt 39, 40 och 41 med 
föregående veckoslut inräknat, då vädret är gynnsamt beträffande vindar och nederbörd.  

Undantag gäller också för eldning vid sammankomster för Valborgsmässofirande den 30 
april.  

Eldning ska ske så att olägenhet för människors hälsa, t ex kraftig ihållande rök, ej uppstår.  

Eldning får inte ske i strid mot gällande brandföreskrifter  

11 §  
Det är förbjudet att inom område med detaljplan, under tiden 1 april-31 september, elda 
ved eller annat fastbränsle i en panna för uppvärmning och varmvattenproduktion, som 
inte är miljögodkänd eller försedd med separat ackumulatortank.  

Under tiden 1 oktober-31 mars får eldning med fastbränsle i sådan panna endast ske högst 
2 dagar per vecka. Undantag gäller för användning av pellets som bränsle i konverterad 
panna eller kompletterande eldning med pellets i pelletskamin som tillskott till det 
huvudsakliga uppvärmningssystemet. Under tider och förhållanden med långvarig 
ogynnsam väderlek som inversion, vindstilla mm kan särskilt förbud utfärdas som 
meddelas i annons i media och på kommunens anslagstavla. 
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12 §  
Det är förbjudet att i eldstad eller panna elda med hushållsavfall, plast, målat eller 
tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material. Vid användning av fasta 
bränslen i eldstad eller panna gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska 
förvaras torrt. 

Ansökan och anmälan  

13 §  
En ansökan eller anmälan till bygg - och miljönämnden enligt dessa föreskrifter ska 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. 

Sanktioner 

14 § 
I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt förordningen 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter.  

Dispens 

15 § 
Miljö- och byggnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter, 
om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte 
föreligger. 

Avgifter  

16 §  
Bygg - och 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. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse  

17 §  
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022. Äldre lokala föreskrifter ska 
tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan. 

 



 

 

 

  7(7) 

 

NYKVARNS KOMMUN 
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