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2. ändra sådana avloppsanordningar, som avses i 13§, om åtgärden
kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller
sammansättning
Anmälan eller tillstånd enligt denna bestämmelse krävs inte för avloppsanordning
som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 22§ förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd
att föra avloppsvatten till enbart en allmän avloppsanläggning.
Djurhållning
4§ Det krävs tillstånd av myndighetsnämnden för att inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser hålla:
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. giftorm eller annan orm,
4. djur av andra som professionellt omhändertas, till exempel hundar på
hundpensionat och hunddagis,
5. övriga djur som inte är sällskapsdjur som kan medföra störningar på
hälsoskyddsområdet.
Tomgångskörning
5§ En förbränningsmotor i ett stillastående motordrivet fordon får hållas igång
utomhus i högst en minut.
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.
Värmepumpar
6§ Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
förbjudet att utan anmälan till myndighetsförvaltningen inrätta en
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten.
Enligt dessa föreskrifter krävs tillstånd av myndighetsnämnden för att inrätta en
sådan anläggning inom skyddsområde för vattentäkt.
Anmälan eller tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för
värmepumpsanläggning som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 22 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vad som sägs i
paragrafen gäller heller inte för de inrättningar eller åtgärder som generalläkaren
utövar tillsyn över

Gödsling
7§ Det krävs tillstånd av myndighetsnämnden för att sprida naturgödsel, slam
eller annan orenlighet inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
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Sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor för att hindra uppkomsten av
olägenhet för människors hälsa.
Tillstånd enligt första stycket fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel
från nötkreatur, häst eller fjäderfä om den sker i ringa omfattning t. ex på
villatomt och om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen.
Tillstånd krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller
22§§förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt
bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som
har förordnats i beslut om vattenskyddsområde

Skydd för yt- och grundvatten
8§ Spridning av gödsel eller bekämpningsmedel får inte ske närmare enskild
vattentäkt än 50 meter, utan nyttjarens medgivande. Myndighetsnämnden har
dock möjlighet att i enskilda fall besluta om annat skyddsavstånd.
9§ Den som avser att anordna ett upplag, så att ytvattentäkter eller enskilda och
allmänna grundvattentäkter riskerar att förorenas, för petroleum, olje- eller
tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra kemiska produkter ska anmäla
detta i god tid till myndighetsförvaltningen innan uppläggning sker.
Upplag eller anläggning får inte anordnas så att ytvattentäkter eller enskilda
grundvattentäkter riskerar att förorenas.
Anmälan krävs inte om anmälnings- och tillståndsplikt föreligger enligt annan
lagstiftning eller om föreskrifter har meddelats med stöd av vattenlagen eller
annan lagstiftning.
Vattenskoter
10§ Inom Sävsjö kommuns sjöar och vattendrag är vattenskoterkörning
förbjuden.
Eldning
11§ För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller
följande:


Ved och annat bränsle ska vara torrt med en högsta fukthalt på 25 % om
inte anläggningens konstruktion och förbränningsteknik är avsedd för en
högre fukthalt.



Eldningsanordningen får endast eldas med det bränsle som anordningen
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, spånplattor eller
liknande material är förbjuden.
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Pellets/briketter som eldas i villapannor bör uppfylla kraven enligt svensk
standard (SS 18 71 20) Vid pelletseldning ska bränslet vara anpassat till
den aktuella pelletsbrännaren, särskilt med avseende på storlek och
askhalt.



Vid upptändning i samband med vedeldning bör inomhustorkad finhuggen
ved (upp till 5 cm i tjocklek) användas, om inte teknik som ger ännu
kortare upptändningsfas används.



All eldning bör ske med god lufttillförsel och under hög temperatur så att
en så fullständig förbränning som möjligt erhålls.



Skötsel och egenkontroll av eldningsanordning för fasta bränslen ska ske i
sådan omfattning att olägenhet för omgivningen inte uppkommer.
Dokumentation över genomförd sotning och underhåll ska finnas hos
ägaren.
Fast bränsle definieras som t.ex. ved, pellets och briketter.

12§ Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall som inte kan komposteras
inom fastigheten eller hämtas enligt särskilt abonnemang, är inom områden med
detaljplan eller områdesbestämmelser förbjudet.
Att elda ovanstående material utanför detaljplanelagt område se
avfallsförordningen.
Föreskriften om eldningsförbud gäller inte sådant arrangemang som
Valborgsmässofirande eller liknande där polistillstånd erfordras.
Nedgrävning av hästar
13§ Nedgrävning av hästar ska ske i enlighet med myndighetsförvaltningen
Sävsjö kommuns anvisningar. Den som gräver ner måste dessutom följa EUlagstiftningens krav för nedgrävning av animaliska biprodukter.
Undantag
14§ Myndighetsnämnden får medge undantag från föreskrifterna i denna
hälsoskyddsföreskrift, om det är påkallat av lokala förhållanden eller andra
omständigheter och det kan ske utan väsentlig olägenhet från sanitär synpunkt.
Ansvar
15§ I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.
Anmälan
16§ Av 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd följer att en
ansökan eller anmälan till myndighetsnämnden enligt lokala föreskrifter
meddelade med stöd av bl.a. 39, 40 och 42 §§ i förordningen skall 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.
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