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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. Tillstånd som meddelats enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljö får förenas med villkor. 

Annan toalett än vattentoalett 
2 § 
Om tillstånd för inrättande av vattentoalett gäller regler i 13 § förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett krävs 
tillstånd av Ystad- Österlenregionens miljöförbund. 

Anmärkning:  
Enligt 38 § Avfallsförordningen (2001:1063) krävs anmälan till Ystad- Österlenregionens 
miljöförbund om fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare avser att på fastigheten 
kompostera, gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa latrin. Regler om transport 
och annan hantering av latrin finns även i kommunens renhållningsordning.  
 

Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för att avloppsanordning som kräver 
tillstånd enligt 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om 
avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning. 
Det krävs tillstånd av Ystad-Österlenregionens miljöförbund för att inrätta annan toalett än 
vattentoalett, till exempel förmultningstoalett, eltoalett, torrtoalett med latrinkompostering eller 
separeringstoalett. 

Djurhållning 
3 § 
Det krävs tillstånd av Ystad- Österlenregionens miljöförbund för att hålla nedanstående djur-slag 
inom område med detaljplan.  
 
1.  Nötkreatur, häst, get, får eller svin,  
2.  Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,  
3.  Orm 

Tomgångskörning 
4 § 
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en (1) 
minut. Detta gäller inte: 

1. om trafikförhållanden föranlett fordon att stanna, till exempel i trafikkö, 
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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 eller 
luftkonditionering. 

Spridning av gödsel 
5 § 
Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område med 
detaljplan gäller vad som följer av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:21) om 
försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel och tidpunkten för spridningen ska anpassas till 
sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. 

Skydd för allmänna grundvattentäkter 
6 § 
Den som utomhus eller utan tätt underlag avser att anordna upplag som kommer att innehålla 
petroleum, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produkter, som 
kan förorena yt- eller grundvattentäkter ska anmäla detta till Ystad- Österlenregionens 
miljöförbund i god tid innan upplaget tas i bruk.  
 
Tvätt av motorfordon får inte ske på hårdgjorda ytor som anslutits till dagvatten, eftersom detta 
går orenat ut i våra vattendrag. 

7 § 
Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan 
anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten eller grundvatten. 
  
Enligt dessa föreskrifter krävs istället tillstånd av Ystad- Österlenregionens miljöförbund för att 
inrätta en sådan anläggning inom kommunalt vattenskyddsområde som saknar tillståndskrav 
enligt vattenskyddsföreskrifterna och inom 300 meter från vattenverk som tar ut minst 10 m3 per 
dygn eller omfattas av 50 personer.  
 
Anmälan eller tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver 
tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Vad som sägs i paragrafen gäller heller inte för de inrättningar eller åtgärder som 
generalläkaren utövar tillsyn över.  

Eldning 
8 § 
Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en fastbränsle-
anordning som inte är miljögodkänd eller 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 ha högst 20 % fukthalt och förvaras torrt. All eldning med hushålls-
avfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.  
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Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos 
ägaren av anläggningen under minst fem (5) år.  

Trädgårdsavfall 
10 § 
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden 
under tiden 1 maj – 30 september. För Valborgsmässoeld och liknande ska polismyndigheten 
kontaktas, eftersom tillstånd kan krävas. 
  
Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte 
kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.  

Ansökan och anmälan 
11 § 
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan 
till Ystad- Österlenregionens miljöförbund enligt lokala föreskrifter meddelas 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.  

Straffbestämmelser 
12 § 
I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. 

Dispens 
13 § 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund får medge dispens från vad som gäller enligt dessa 
föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenhet från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte 
föreligger.  

Avgifter 
14 § 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund 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. 
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