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Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och mil-

jön för Laholms kommun; 

 

meddelade av kommunfullmäktige den 20 december 2016, § 1431. 

 

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ 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. 

 

Avloppsanordning och annan toalett än WC 

 

2 §  Enligt dessa föreskrifter krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden 

för att inrätta avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten eller 

liknande anläggningar inom följande områden som har märkts ut på kart-

bilaga 1: 

a) Börkereds detaljplanelagda fritidsområde, Börkered 1:15, Hasslöv 

b) Bögilts detaljplanelagda fritidsområde, Bögilt 1:8, Hishult 

c) Ebbarps detaljplanelagda fritidsområde, Ebbarp 1:22, Laholm 

d) Egernahults detaljplanelagda fritidsområde, Egernahult 1:10, Knäred 

e) Hällede detaljplanelagda fritidsområde, Hällede 2:4, Våxtorp 

f) Hällede detaljplanelagda fritidsområde, Hällede 1:7, Våxtorp 

g) Körsveka detaljplanelagda fritidsområde, Körsveka 6:12 m.fl., Knäred 

h) Körsveka detaljplanelagda fritidsområde, Körsveka 11:1, Sjöaljung, 

Knäred 

i) Nordanå detaljplanelagda fritidsområde, Nordanå 10:1, Våxtorp 

j) Ydermossa detaljplanelagda fritidsområde, Ydermossa 3:4, Våxtorp 

k) Åkehansbyggets detaljplanelagda fritidsområde, Åkehansbygget 1:1, 

Knäred 

 

Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avlopps-

anordning som kräver tillstånd eller anmälan enligt 13 § förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är 

avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning. 
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3 §  Det krävs anmälan till miljö- och byggnadsnämnden för att inrätta 

1. förmultningstoalett, 

2. eltoalett, 

3. toalett med latrinkompostering, eller 

4. annan typ av liknande toalett. 

 

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 

inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt kartbilaga 2. 

 

Tomgångskörning 

 

5 §  Motorn i ett stillastående motordrivet fordon får inte hållas i gång längre 

än en minut. Förbudet mot tomgångskörning gäller inte 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 och 

kylning. 

 

Spridning av gödsel 

 

6 §  Naturlig gödsel, slam eller annat liknande får inte spridas inom detaljplan 

enligt kartbilaga 2 utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Dock får 

stallgödsel som är väl brunnen spridas för hushållsbruk utan tillstånd. Sprid-

ningen ska ske så att olägenhet inte uppkommer för omkringboende. 

 

Skydd för ytvattentäkt 

 

7 §  För att undvika förorening av dricksvattentäkten på fastigheten Hällede 

1:7 utgör vattentäkten, dammarna och en 100 meter bred strandzon (mätt från 

dammarnas strandlinje vid normalmedelvattenstånd) ett skyddsområde, se 

kartbilaga 3, där följande föreskrifter gäller: 

1. Brandfarlig vara ska hanteras och förvaras enligt vad som föreskrivs för 

vattenskyddsområde i 10 kap. i Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 

2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av 

brandfarliga vätskor. 

2. Andra för vattnet skadliga ämnen, såsom tjärprodukter, smörj- och trans-

formatoroljor eller andra liknande kemiska produkter, får inte lagras så 

att vattnet kan förorenas.  

3. Inom området får inte tvätt av motorfordon ske. 
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Skydd för enskilda grundvattentäkter 

 

8 §  För dricksvattentäkterna på fastigheterna 

 Ebbarp 1:22 

 Hällede 1:7 

 Bögilt 1:8 

 Körsveka S:3 

 Ulvered 1:9 

 Vrångarp 8:1 

 

gäller följande: 

Den som avser att anordna ett upplag som kommer att innehålla petroleum-

olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produk-

ter inom de områden som har märkts ut på kartbilaga 4 ska anmäla detta till 

miljö- och byggnadsnämnden innan upplaget tas i bruk. 

Skyddsområdet omfattar vattentäkten och en cirkel kring vattentäkten med 

en radie av 200 meter. 

Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 3 

eller 10 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) eller enligt bestämmel-

serna i 11 kap. miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som har 

förordnats i beslut om vattenskyddsområde.  

 

Eldning 

 

9 §  För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att 

lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska vara torrt samt förvaras torrt. 

Eldningsanordningen får endast eldas med det bränsle som den enligt till-

verkaren är avsedd för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av 

rent trä som inte är förorenat. 

Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanord-

ningen ska finnas hos ägaren av anläggningen under minst 5 år. 

 

Camping 

 

10 §  Camping inom detaljplanelagt område, se kartbilaga 2, får endast ske 

på särskilt iordningställda campingplatser. 

På badplatserna Björsjön i Mästocka, Gatesjön i Skogaby, Glänninge sjö i 

Laholm, havsstränderna i Mellbystrand och Skummeslöv med angränsande 

sanddyner, Sjöaltesjön i Sjöalt och Store Sjö i Norra Össjö får camping ske 

endast på särskilt iordningställda campingplatser, se kartbilaga 5.  
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Ansökan och anmälan 

 

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

skriftlig och uppfylla föreskrivna krav (46 § förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och 19 kap. 5 § respektive 22 kap. 1 § miljöbalken.) 

 

Sanktioner 

 

12 § I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbal-

ken samt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestäm-

melser om miljösanktionsavgifter. 

Dispens 

 

13 §  Miljö- och byggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller 

enligt 5-10 §§ i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägen-

heter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 

 

Avgifter 

 

14 §  Miljö- och byggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansök-

ningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för till-

syn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn 

inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit. 

 

                                            
1 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på 

ärenden som har inletts dessförinnan. 


