
Gävleborgs läns författningssamling 
Länsförfattningar  Länsstyrelsen 
 
 
  21FS 1984:27 

Kungörelse om hälsoskyddsföreskrifter  
för Ockelbo kommun 
  utkom från trycket 
 den 1 aug 1984 
utfärdad den 26 juni 1984. 
 
 
Med stöd av 7 § 2 st Hälsoskyddslagen (SFS 1982:1080) och 10 - 12 §§ hälsoskyddsförordningen har 
kommunfullmäktige i Ockelbo kommun 1984-02-27 fastställt följande särskilda hälsoskyddsföreskrifter 
för Ockelbo kommun. 
 
 
Hållande av djur 

 
1 § 
För att få hålla 
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
3. orm inom område med detaljplan krävs särskilt tillstånd. 

 
 
Luftvård 

 
2 § 
Inom det område som redovisas på kartbilaga A får förbränningsmotor i stillastående 
motordrivet fordon hållas igång utomhus i högst en minut. 
 
Detta gäller ej om trafikförhållandena föranlett att fordonet stannat i t ex trafikkö. 
 

 
Gödsel 

 
3 §  
Enligt 9 § hälsoskyddsförordningen skall den som avser att anordna en gödselstad eller 
annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan anmäla detta till miljö- 
och hälsoskyddsnämnden. 
 
Sådan anmälan erfordras även inom sådant tätbebyggt område i övrigt som redovisas på 
kartbilaga A. 
Anmälan erfordras inte om anläggningen kräver tillstånd enligt miljöskyddsförordningen 
(1981:574). 
 
4 § 
Spillning från svin, fjäderfä, mink samt flytgödsel, slam från avloppsreningsverk och latrin 
inte utan tillstånd spridas inom eller intill område med detaljplan. Tillstånd erfordras även 
för spridning inom sådant tätbebyggt område i övrigt som redovisas på kartbilaga A. 
Tillstånd erfordras ej för spridning av väl brunnen gödsel från fjäderfä i ringa omfattning 
och om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen. 
 
 



Yt- och grundvatten 
 
5§ 
Anläggning eller anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla 
eller värmemagasin får inte anläggas utan tillstånd. Inrättande av anläggning får göras 
endast om det kan ske utan fara för att ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt förorenas 
eller sanitär olägenhet uppstår. 
 
Tillstånd krävs dock  om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt miljöskyddslagen 
enligt skyddsföreskrifter som meddelats med stöd av vattenlagen. 
 
6 § 
Sådant upplag av petroleumprodukter, lösningsmedel, vägsalt 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. 
 
Innan enskild grundvattentäkt upptages inom område som redovisas på kartbilaga B skall 
anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
 

Avloppsanläggningar 
 
7 § 
Enligt 7 § hälsoskyddslagen krävs tillstånd för anläggande av avloppsanordning till vilken 
vattentoalett är ansluten. Sådant tillstånd krävs även för installation av annan 
avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten inom de områden som redovisas 
på kartbilaga B. Detsamma gäller inkoppling av vattentoalett till sådan anläggning. 
 
 

Skydd för Bysjöns yt- och grundvatten 
 
Till skydd för Bysjöns yt- och grundvatten gäller vad som meddelas nedan under §§ 8--14. 
Området redovisas på kartbilaga C. 
 
8 §  
Arbetsmaskin, som ej är fordon och som drives med flytande bränsle, får förekomma 
endast om sådana skyddsåtgärder mot yt- och grundvattenförorening vidtagits, som 
anges i Statens industriverks författningssamling (1981:2). 
 
9 § 
Inom området får ej tippas eller utläggas avfall, fyllnads- eller avjämningsmassor, som 
kan försämra yt- och grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga 
grundvattenbildningen. Annat slag av tippning eller utläggning får endast ske efter 
medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
10 § 
Industriell inrättning eller annan anläggning med för yt- eller grundvattnet skadligt avfall, 
såsom syror, lutar eller metallsalter som inte omfattas av prövningsplikt enligt 
miljöskyddslagen får inte anordnas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat 
tillstånd därtill. I samband med sådant tillstånd kan miljö- och hälsoskyddsnämnden 
föreskriva särskilda villkor. 
 
11 § 
Avloppsvatten får ej utsläppas i vatten eller på eller i marken utan att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av yt- och 
grundvattnet. 
 



12 § 
Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får anordnas endast om 
betryggande åtgärder vidtages mot förorening av yt- och grundvattnet. Skyddsåtgärderna 
skall utföras enligt anvisningar som inhämtas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
13 § 
Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt dammbindande ämnen får 
endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för 
jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Vinterupplag av 
naturgödsel får ej läggas på lägre nivå än +76,75 i rikets höjdsystem RH 00. Denna nivå 
var Bysjöns högvattenyta vid vårfloden år 1916. 
 
14 § 
Om trots föreskrivna försiktighetsmått yt- och grundvattenförorenade ämnen kommit ut 
inom skyddsområdet eller om annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada 
på yt- och grundvatten, skall anmälan härom omedelbart göras till brandkåren och miljö- 
och hälsoskyddsnämnden. 
 
 

Tillstånd 
 
15 § 
Frågor om tillstånd enligt dessa föreskrifter prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
Enligt 15 § hälsoskyddsförordningen skall en anmälan/ansökan till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden enligt dessa föreskrifter vara skriftlig och innehålla de uppgifter och 
tekniska beskrivningar som behövs för en bedömning av det som anmälan/ansökan 
avser. En anmälan skall ha inkommit i så god tid att beslut kan fattas före beräknad 
igångsättning. 
 
 

Avgifter 
 
16 § 
Avgift enligt särskild taxa kan utgå för prövning av anmälan om tillstånd för inrättande av 
avloppsanordning enligt 7 § hälsoskyddslagen och ansökan om tillstånd enligt dessa 
lokala föreskrifter samt för kontroll av badvatten i anläggning som avses i 12 § 2 st 
hälsoskyddslagen. 
 
 

Undantag 
 
17 § 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får meddela undantag från dessa föreskrifter om det kan 
ske utan väsentlig olägenhet från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 
 
 

Ansvar 
 
18 § 
Förseelse mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 23 § 
hälsoskyddslagen sägs, såvida inte ansvarsbestämmelser i annan--ordning finns 
utfärdade. 
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