Lokala miljöföreskrifter för Malmö
Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-01 2018-xx-xx, § 153

Inledande bestämmelser
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd gäller inom Malmö kommun följande lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön.
Föreskrifterna är meddelade med stöd av:
- 9 kap. 7 miljöbalken och 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd i fråga om 2 § om avloppsanordningar,
- 9 kap 11 § miljöbalken och 39 § förordningen i fråga om 4 § om djurhållning,
- 9 kap 12 § miljöbalken och 42 § förordningen i fråga om 7 § om gödselstad,
- 9 kap 12 § miljöbalken och 17 § förordningen i fråga om 8 § om värmepumpar, och
- 9 kap 12 § miljöbalken och 40 § förordningen i fråga om 3, 5, 6, 9-15 §§ om toaletter,
tomgångskörning, spridning av gödsel, luftvärmepumpar, eldning, camping och
gatumusik.
Avloppsanordningar
2§
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd
av miljönämnden för att
1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas och
2. ansluta vattentoalett till befintlig enskild avloppsanordning.
Enligt dessa lokala föreskrifter krävs dessutom tillstånd av miljönämnden för att
3. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis
avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom område med detaljplan
samt inom de tätbebyggda områden som har märkts ut på kartbilagan och som inte
omfattas av detaljplan.

Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs
anmälan till miljönämnden för att
4. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-3,
5. ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Anmälan eller tillstånd enligt ovan nämnda bestämmelser krävs inte för avloppsanordning
som kräver tillstånd enligt 1 kap 3 § eller anmälan enligt 1 kap 10 §
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller om avloppsanordningen enbart är avsedd att
föra avloppsvattnet till en allmän avloppsanläggning.
Andra toaletter än wc
3§
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inrätta andra slags toaletter än vattentoalett som är
ansluten till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Djurhållning
4§
Upphävd
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. orm,
inom område med detaljplan samt inom de tätbebyggda områden som har märkts ut på
kartbilagan och som inte omfattas av detaljplan.
Tomgångskörning
5§
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i
högst en (1) minut.
Begränsningen i första stycket 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 eller
komfortkyla.
Spridning av gödsel
6§
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att sprida naturlig gödsel, slam eller annan
orenlighet inom eller inom 300 meter från område med detaljplan samt de tätbebyggda
områden som har märkts ut på kartbilagan och som inte omfattas av detaljplan.
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 fordras inte heller om
spridningen av orenligheten regleras i annat tillstånd enligt miljöbalken.
Upplagsplats för djurspillning
7§
Enligt 37 samt 42 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan
till miljönämnden av den som avser att ordna en gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning inom område med detaljplan samt inom de tätbebyggda områden som har märkts
ut på kartbilagan och som inte omfattas av detaljplan.
Mark-, ytvatten- eller grundvattenvärmepumpar
8§
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av
värme eller kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten.
Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver tillstånd
enligt 1 kap 3 § eller anmälan enligt 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Vad
som sägs i paragrafen gäller heller inte för de inrättningar eller åtgärder som generalläkaren
utövar tillsyn över.
9§

Upphävd
Eldningsanordning
10 §
Småskalig eldning av fast bränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna som
inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank, eller trivseleldning med fast bränsle,
är inte tillåten 1 april – 30 september inom område med detaljplan samt inom de tätbebyggda
områden som har märkts ut på kartbilagan och som inte omfattas av detaljplan.
Skötsel och tillsyn av eldningsanordning
11 §
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara
god och att bränslet ska vara torrt.
Enligt 29 kap 1 § miljöbalken kan eldning med avfall, plast, målat eller tryckimpregnerat
virke, spånskivor eller liknande material vara straffbar.
Regler om sotning m.m. finns i lag om skydd mot olyckor (2003:778), med föreskrifter.
Eldning
12 §
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område är förbjuden under
tiden 1 april - 30 september.
Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i Renhållningsordning
för Malmö stad, föreskrifter om avfallshantering.
Regler om eldning m.m. finns i lag om skydd mot olyckor (2003:778), med föreskrifter.
Bränning av halm
13 §
Det är förbjudet att bränna halm på åkermark inom kommunen. Med halm menas strå, stjälk
eller delar av blast.
Camping
14 §
Camping är endast tillåten inom Sibbarps campingplats (se kartbilagan) om inte polisen gett
tillstånd till annat enligt ordningslagen, se lokal ordningsstadga för Malmö kommun.
Gatumusik
15 §
Utövande av gatumusik inom Gamla staden och på Davidshallsbron, Södra Förstadsgatan
mellan Davidshallsbron och Friisgatan samt Triangeln (se kartbilaga) får endast ske mellan
kl. 10.00 och kl. 19.00 och bara under förutsättning att ljudförstärkare/ högtalare inte
används. Gatumusiker får under en dag inte framföra musik under längre tid än högst två
timmar på samma plats. Vid fortsatt framförande ska ny plats väljas utom hörhåll från tidigare
plats. Begränsningen i första stycket gäller inte utövande av gatumusik som sker i enlighet
med tillstånd som polismyndigheten utfärdat enligt ordningslagen.

Ansökan och anmälan
16 §
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller
anmälan till miljönämnden 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
17 §
Bestämmelser om straff och förverkande vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i 29 kap.
miljöbalken.
Dispens
18 §
Miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter, om det är
uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.
Avgifter
19 §
Miljönämnden 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
kommunfullmäktiges taxa enligt miljöbalken.
Överklagande
20 §
Miljönämndens beslut enligt dessa föreskrifter överklagas till länsstyrelsen.
Övergångsbestämmelse
21 §
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016 2019. Äldre lokala miljöföreskrifter
ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

