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Lokala föreskrifter  
för att skydda människors hälsa 
 
I underlaget nedan benämns miljö- och byggnadsnämnd som ansvarig nämnd. 
 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Vara 
kommun, meddelade av kommunfullmäktige 2004-09-27 §45. 
 
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40 och  
42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 
14 kap. 20 § miljöbalken meddelar kommunfullmäktigeföljande lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön. 
 

§ 1 Inledande bestämmelser 
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. 
 

§ 2 
Det krävs anmälan till miljö- och byggnadsnämnden för att inrätta annat slag av 
toalett än vattentoalett t.ex. förmultningstoalett, elektrisk toalett och torrtoalett 
med latrinkompostering då kommunalt latrinabonnemang inte föreligger. 
 
För kompostering av latrin gäller anmälningsplikt enligt § 26 Renhållningsordningen för Vara 
kommun. 
 

§ 3 Djurhållning 
Det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att inom område med 
detaljplan hålla 
 
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 
 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, 
 
3. orm. 
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§ 4 Tomgångskörning 
Tomgångskörning skall undvikas. En förbränningsmotor i stillastående 
motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst tre (3) minuter. 
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 ändamåls-
enliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser 
uppvärmning. 
 
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid bom-
fällning vid järnvägsövergång . 
 

§ 5 Spridning av gödsel  
Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill 
område med detaljplan och område som omfattas av begreppet samlad bebyggelse 
(områdena finns markerade på kartor i bilaga 1-X) enligt plan- och bygglagen 
gäller – utöver vad som följer av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
1998:132) om försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel - följande: 
 
1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden 
som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt väder med vind från 
bebyggelsen innebär minsta risk. 
 
2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen. 
 
3. Spridning får inte ske närmare än 20 meter från sjö eller annat vattendrag.  
 
4. Spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet får inte ske närmare 
bostadshus eller vattentäkt än 75 m utan innehavarens skriftliga medgivande. 
Avståndet till vattentäkt får dock aldrig understiga 50 m. 
 

§ 6  
Enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs 
anmälan till miljö- och byggnadsnämnden av den som avser att ordna en gödsel-
stad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan och 
område som omfattas av begreppet samlad bebyggelse .  
Områdena finns markerade på kartor i bilaga 1-X 
 

§ 7 Skydd för grundvattentäkter - Värmepumpar 
Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det 
förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värme-
pumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 
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Därutöver krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att inrätta 
en sådan anläggning inom Helås vattenskyddsområde, Smedtofta 
(Levene) vattenskyddsområde, Vedum influensområde samt Jung influ-
ensområde (enligt kartbilagorna x-y). Denna bestämmelse gäller för 
respektive område till dess att skyddsföreskrifter som reglerar värme-
pumpsinstallation trätt i kraft för aktuell vattentäkt. 
 
Anmälan eller tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumps-
anläggning som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § för-
ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vad som sägs i 
paragrafen gäller heller inte för de inrättningar eller åtgärder som gene-
ralläkaren utövar tillsyn över. 
 

§ 8 Småskalig eldning 
Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion  
i en vedpanna som inte uppfyller Boverkets byggregler BFS 
1998:38 eller inte är försedd med ackumulatortank, är inte tillåten under 
tiden 1 juni - 15 augusti inom områden med detaljplan. 
 

§ 9  
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att 
lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Pannan får endast 
eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas sådan 
anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat. 
 
All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spån-
skivor eller liknande material är förbjuden. 
 

§ 10 Eldning 
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är 
förbjuden under tiden 1 maj - 30 september.  
 
Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårds-
avfall som inte utnyttjas för kompostering om det kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa uppstår. 
 
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. 
 

§ 11 Bränning av halm 
Det är förbjudet att bränna halm på åkermark inom detaljplanelagt område och 
område som omfattas av begreppet samlad bebyggelse. Områdena finns markerade 
på kartor i bilaga 1-X 
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§ 12 Ansökan och anmälan 
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. 

§ 13 Straffbestämmelser 
I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. 
 

§ 14 Dispens 
Miljö- och byggnadsnämnden får medge dispens från dessa föreskrifter, om det är 
uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte före-
ligger. 
 

§ 15 Avgifter 
Miljö- och byggnadsnämnden 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. 
 

§ 16 Ikraftträdande 
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 2004-11-01 och ersätter de tidigare lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som 
inletts dessförinnan. 
 
 


