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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 

2 § Tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden krävs för att anordna 

avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) inom område med 

områdesbestämmelser eller i detaljplanelagt område. 

3 § Anmälan till miljö- och byggnadsnämnden krävs för att inrätta annat slag av 

toalett än vattentoalett, såsom förbränningstoalett, eltoalett, förmultningstoalett 

eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med latrinkompostering. 

Värmepumpar 

4 § Tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden krävs för att inrätta 

värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark-, yt- eller grundvatten. 

Tomgångskörning 

5 § En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång 

utomhus i högst en minut. 

Detta gäller inte om fordonet står stilla på grund av trafikförhållanden, till exempel 

i trafikkö, eller om motorn hålls i gång för att, i den mån det behövs för fordonets 

ändamålsenliga brukande, driva annan anordning än sådan som avser 

uppvärmning. 

Hållande av orm 

6 § Inom område med detaljplan krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden 

för att hålla orm. 

Ansökan och anmälan 

7 § En ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden ska vara skriftlig 

och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att 

bedöma de objekt som avses. 

Ansvar 

8 § I 29 kapitlet miljöbalken (1998:808) finns straffbestämmelser och i 30 kapitlet 

miljöbalken samt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns 

bestämmelser om miljösanktionsavgifter. 
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Avgift 

9 § Miljö- och byggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökan om 

tillstånd och för handläggning av anmälan, samt för tillsyn i övrigt enligt dessa 

föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som 

kommunfullmäktige har antagit. 

___________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft 2020-10-01. 

 


