
Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Sorsele kommun 
 

Fastställda av kommunfullmäktige 1994-06-27. 
 

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

Djurhållning  
 
1§ För att hålla 
 

1 nötkreatur, häst, get, får eller svin 
2 pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur  
3 orm 
inom detaljplanelagda område krävs särskilt tillstånd av miljö- och 
byggnadsnämnden. Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor. 

 

Gödselhantering  
 
2§ Naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet får inte spridas inom eller intill 
områden med detaljplan utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Tillstånd fodras 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 
spridning. 
 

Hantering av mjölk  
 
3§ Vid hantering av mjölk i utrymme för mjölkprodukter, på vilket livsmedels- lagen inte 
tillämpas, skall iaktagas att 
 

1 sådan vara eller sådant ämne inte förvaras tillsammans med mjölken som kan antas ge en 
främmande lukt eller smak eller på annat sätt göra den otjänlig. 

 
2 redskap, förvaringskärl och andra tillbehör vid mjölkningen och mjölkens 

omhändertagande hålls rena och i gott skick . 



Skydd för grund och ytvatten 
 
4§ Som skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter där skydds- föreskrifter ej är 
fastställda, kan miljö- och byggnadsnämnden meddela de föreskrifter som erfordras. 
 
5§ 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 byggnadsnämnden innan anläggningen tas i bruk. 
 
Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger .enligt annan lagstiftning. 
 

Tomgångskörning 
 
6§ Förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i 
högst en minut inom detaljplanelagda områden. 
 
Detta gäller inte 

1 om fordonet står still på grund av trafikförhållandena, 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. 

 

Undantag 
 
7§ Miljö- och byggnadsnämnden får i enskilda fall ge undantag från dessa föreskrifter 
om det kan ske utan väsentlig olägenhet från miljö- och hälsosynpunkt. 
 

Ansökan och anmälan 
 
8§ En ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden skall vara skriftlig och 
innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma 
det objekt som ansökan /anmälan avser. 
 

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

Dessa lokala hälsoskyddföreskrifter träder i kraft 1994-07-01. 
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