
LOKALA  HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER 

 

Med stöd av 7 § andra stycket hälsoskyddslagen (SFS 1982:1080) och 10-
12 §§ hälsoskyddsförordningen (SFS 1983:616) meddelar 
kommunfullmäktige följande lokala hälsoskyddsföreskrifter för 
kommunen.  

1 §  

Utöver bestämmelserna i hälsoskyddslagen (1982:1080) och 
hälsoskyddsförordningen (1983:616) skall inom Ale kommun gälla 
följande föreskrifter.  

Avlopp 

2 § 

Enligt 7 § andra stycket hälsoskyddslagen krävs tillstånd av bygg och 
miljönämnden för att inrätta en avloppsanordning om en vattentoalett är 
ansluten till anordningen. Sådant tillstånd krävs även för installation av 
annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten inom 
områden enligt kartbilaga 1-3. Detsamma gäller inkoppling av 
vattentoalett till sådan anläggning.  

Annan toalett än vattentoalett 

3 §  

Förmultningstoalett, kemtoalett, paketeringstoalett, frystoalett, 
förbränningstoalett eller torrtoalett med latrinkompostering får inte 
inrättas utan tillstånd av bygg- och miljönämnden.  

Djurhållning 

4 §  

För att hålla 

1  nötkreatur, häst, get, får eller svin,  
2  pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

inom område med stads- eller byggnadsplan krävs särskilt tillstånd av 
bygg- och miljönämnden. Ett sådant beslut får förenas med särskilda 
villkor.  



Tomgångskörning 

5 §  

Förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång 
utom hus i högst 1 minut. 

Detta gäller inte: 

1. Om fordonet står still på grund av trafikförhållanden, t.ex. i trafikkö.  

2. Om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets 
ändamålsenliga brukande – driva annan anordning än sådan som avser 
uppvärmning.  

Hantering av gödsel 

6 § 

Naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet, som kan förorsaka sanitär 
olägenhet, får inte utan tillstånd spridas inom stads- eller byggnadsplan 
eller inom 100 meter från sådan plangräns.  

Tillstånd fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från 
nötkreatur, häst eller fjäderfä om det sker i ringa omfattning, t.ex. på 
villatomt, och om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till 
spridningen. 

Skydd för yt- och grundvatten 

7 § 

Sådant upplag av petroleum-, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, 
vägsalt, bekämpningsmedel och gödselmedel eller andra produkter som 
kan förorena ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt får inte anordnas 
utan tillstånd.  

Tillstånd erfordras inte om upplaget är prövningspliktigt enligt annan 
lagstiftning. 

8 §  

Anläggning eller anläggning som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller 
mark som värmekälla eller värmemagasin får inte anläggas utan anmälan.  

Inrättande av anläggning som avses i första stycket får göras endast om 
det kan ske utan fara för att ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt 
förorenas.  



Anmälan enligt stycke 1  krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt 
föreligger enligt annan lagstiftning eller om skyddsföreskrifter har 
meddelats med stöd av vattenlagen.  

Ansökan och anmälan 

9 § 

Frågor om tillstånd enligt dessa föreskrifter prövas av bygg- och 
miljönämnden. 

En ansökan eller anmälan till bygg- och miljönämnden skall vara skriftlig 
och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som 
behövs för att bedöma det objekt som ansökan/anmälan avser.  

Undantag 

10 § 

Bygg- och miljönämnden får i enskilda fall medge undantag från dessa 
föreskrifter om det kan ske utan olägenhet från hälsoskyddssynpunkt.  

Ansvar 

11 §  

Med stöd av 23 § hälsoskyddslagen kan den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet bryter mot lokala hälsoskyddsföreskrifter dömas till böter.  

 

 

Beslutade 25 oktober 1984 

Ändringar: 

- 30 november 1992 - 5 § ändrad 

- 30 mars 1998 – 8 § ändrad 


