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Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Tranemo kommun 
 
Utöver bestämmelserna i hälsoskyddslagen (SFS 1982:1080) och 
hälsoskyddsförordningen (SFS 1983:616) gäller följande kommunala föreskrifter 
 
§ 1 Hållande av djur 
 
Inom område med stads- eller byggnadsplan får inte utan tillstånd av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden hållas 
 
1 nötkreatur, häst, get, får eller svin 
2 pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
 
§ 2 Tomgångskörning 
 
Inom hela kommunen får förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon hållas 
igång utomhus i högst 1 min. 
 
Detta gäller inte 
 
1 om fordonet befinner sig i trafikkö eller trafikförhållandena annars föranlett att 

fordonet stannats 
2 om motorn hålles i gång för att i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga 

brukande driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning. 
 
§ 3 Enskild avloppsanläggning utan vattenklosett 
 
Avloppsanordning för bad-, disk- eller tvättvatten får ej anordnas utan tillstånd av 
miljö- och hälsoskyddsnämnden inom följande områden 
 
1 byggnadsplanelagt område vid Håcksnäs 
2 inom tätbebyggelsen vid Sämsjön, Simmesjön, Sävsjö, Lagmanshagasjön, Visen 

och Store Malen 
 
Områdena har märkts ut på kartbilaga A-G 
 
§ 4 Skydd för ytvattentäkt och enskild grundvattentäkt 
 
Den som avser att anordna anläggning eller anordning som utnyttjar grundvatten, 
ytvatten eller mark som värmekälla skall anmäla detta till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden innan arbetet påbörjas. 
 
Sådan anmälan krävs dock inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 
annan lagstiftning. 
 
§ 5 Undantag 



 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får medge undantag från dessa föreskrifter om det 
är påkallat av lokala förhållanden eller andra omständigheter och det kan ske utan 
väsentlig olägenhet från sanitär synpunkt. 
 
§ 6 Ansvar 
 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till 
ansvar enligt bestämmelserna i 23 § hälsoskyddslagen 
 
Underlag för tillstånd 
 
Frågor om tillstånd enligt dessa föreskrifter prövas av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. En anmälan/ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden 
enligt dessa föreskrifter skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och 
tekniska beskrivningar som behövs för att nämnden skall kunna bedöma det som 
anmälan/ansökan avser. 


