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Lokala hälsoskyddsföreskrifter
Med stöd av 7 § 2:a stycket hälsoskyddslagen(SFS 1982:1080) och 10 - 12 §§ hälsoskyddsförordningen fastställes följande lokala hälsoskyddsföreskrifter för Götene kommun.
Avlopp
§1
Inom bebyggelsen vid Blombergs fritidsområde (byggnadsplan för Blomberg 2:24 m fl ),
Björstorps fritidsområde (byggnadsplan för Björstorp 1:7) samt Sjökvarn-Nordskogs
fritidsområde norr om Källby tätort får ej avloppsanordning som avses i 7 §, 2:a stycket
hälsoskyddslagen anordnas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Sjökvarn-Nordskogs fritidsområde har på bifogat blad av ekonomisk karta utmärkts med
streckad begränsningslinje.
Djurhållning
§2
Utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd får inom område med fastställd stads- eller
byggnadsplan ej hållas:
1 nötkreatur, häst, get, får eller svin
2 pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3 orm
Tomgångskörning
§3
Inom område med fastställd detaljplan får motor i stillastående motordrivet fordon hållas
igång utomhus under högst en minut. Vad som sagts nu gäller ej om fordonet befinner sig i
trafikkö eller trafikförhållandena annars föranlett att fordonet stannats. Ej heller gäller
ovanstående om motor
hålles igång för att driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning.
Hantering av gödsel
§4
Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom område med
fastställd stads- eller byggnadsplan skall anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden
innan spridning sker.

2

Anmälan fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst eller fjäderfä
om det sker i ringa omfattning, t ex på villatomt, om en nedmyllning sker i omedelbar
anslutning till spridningen.
Anmälan fordras inte heller om spridningen av orenlighet regleras i tillstånd enligt annan
lagstiftning.
Hantering av mjölk
§5
I ladugård för mjölkproduktion skall finnas mjölkrum. Mjölkrum skall vara så anordnat och
inrett samt skall så underhållas och skötas att det är lämpligt för sitt ändamål.
Skydd för yt- och grundvatten
§6
För ytvattentäkterna i Vänern som betjänar tätorterna Hällekis och Gössäter gäller att inom
200 m från vattenintagen får avloppsvatten ej utsläppas i mark eller vatten.
För ytvattentäkten i Vänern som betjänar Kinnekulle camping gäller att inom 100 m från
vattenintaget får avloppsvatten ej utsläppas i mark eller vatten.
Vid grundvattentäkterna som betjänar Blombergs och Björstorps fritidsområde (Områden
med fastställd byggnadsplan), tätorterna Brännebrona, bebyggelsen vid Sandtorp samt vid de
grundvattentäkter som betjänar Arla ekonomisk förening får inom ett område som begränsas
av 100 m:s radie räknat från brunnen, hantering och förvaring av för grundvattnet skadliga
ämnen ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Vattenintag och vattenintäkter har markerats på bifogade kartblad. Tillstånd krävs dock inte
om tillståndsplikt föreligger enligt annan lagstiftning.
§7
I syfte att skydda ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter skall den som avser att
anordna anläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten anmäla detta
till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan anläggningen tas i bruk.
Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt annan lagstiftning
eller om skyddsföreskrifter har meddelats med stöd av vattenlagen.
Camping
§8
Husvagnscamping är förbjuden utmed Vänerns strand vid Söckeviken på fastigheten del av
Hällekis 1:7, Medelplana socken. Området har på bifogad plan av ekonomisk karta utmärkts
med streckad begränsningslinje.
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Anmälan och ansökan
§9
Frågor om tillstånd enligt dessa föreskrifter prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt
15 § hälsoskyddsförordningen skall anmälan/ansökan vara skriftlig och innehålla de uppgifter
och tekniska beskrivningar som behövs för en bedömning av det som anmälan/ansökan avser.
Ansvar
§ 10
Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot de kommunala
föreskrifter som meddelats ovan under 1 - 8 §§.
Undantag
§ 11
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får meddela undantag från dessa föreskrifter om det kan ske
utan väsentlig olägenhet.
Dessa lokala hälsoskyddsföreskrifter träder i kraft den 1 januari 1985.

Fastställda av kommunfullmäktige den 26 nov 1984 § 112
Reviderad av kommunfullmäktige den 17 december 1991, § 204
Ändring i lokala hälsoskyddsföreskrifter för Götene kommun § 3, 16 FS 1992:12.

