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Vad som sagts nu gäller ej, om fordonet befinner sig i trafikkö 
eller trafikförh~llandena annars föranlett att fordonet 
stannats. Detta gäller ej heller om motorn hAlls ighg för att 
driva annan anordning än sddan som avser uppvärnning eller. 
kylning. 

Skydd för yt- och gmndvatten 

.- 
Upplag av petroleumprodukter, tjära eller tjärprodukter, 
lösningsmedel, vägsalt eller andra produkter fbr inte anläggas 
inom ett omrdde av 100 meter frdn ytvattentäkt eller enskild 
grundvattentäkt utan tillsthd av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Tillstand erfordras ej om upplaget är 
prövat enligt miljö- 
skyddslagen. 

Anläggning eller anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten 
eller mark som värmekälla eller värmemagasin fbr inte anlaggas 
utan tillstand. 

Siidant tillstbnd krävs dock.inte om anmälnings- eller 
tillsthdsplikt föreligger enligt miljöskyddslagen eller enligt 
skyddsf5reskrifter som meddelats med stöd av vattenlagen. 

Inrattande av anläggning som avses i första stycket far göras 
endast om det kan ske utan fara för att ytvattentäkterna eller 
enskild grundvattentäkt förorenas (eller sanitär olägenhet 
el jest uppstdr) . 

Ann. Som skydd för ytvattentäkter och enskilda 
grundvattentäkter kan utöver vad som anges i 6 8 eller i annan 
lagstiftning miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av 18 5 
halsoskyddslagen meddela föreläggande eller förbud i enskilda 
fall. 

Camping 

Tältning och uppställande av husvagn, cd kallad camping, fAr ej 
ske pA följande platser: 

1. & allmän platsmark inom stadsplanelagt omrade inom 
Strömstads församling. 

2. B Nord och Sydkoster samt Saltholmen, Skarvesätet, 
Korsholmen, Huseviksholmen och Burholmen vid Sydkoster. 

3. B Nord Hälsö, Tjurholmen, ohnholmen och Stora Krossön. 

5 .  d hemmanen Kebal Norrkärr, Källviken, Medvik samt Strand och 
Kungbäck. 

6. d hemmanen Stare och Dafter. 

7. a omr8detmellan n E6 och Strömsvattnet irbn 
Blomsholmsbäckens utlopp till Rogstad skola. 

-- e.. Förbudet galler ej dels de av miljö- och hälsoskyddsnämndens 
godkända campingplatserna och dels omrdden som är att hänföra 
till tomt. 

Hantering av gödsel 

.....- 
S 9 

Fast göäsel frbn svin, fjäderfä och mink sant flytgödsel, slam 
£ r h  avloppsreningaverk och latrin £&r inte spridas inom eller 
intill omrdde,hed stade- eller byggnadsplan utan tillstand av 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Tillsthd erfordras inte för spridning av välbrunnen gödsel 
frdn nötkreatur, häst och fjäderfä om det sker i ringa 
omfattning och on nedmyllning sker i omedelbar anslutning till 
spridningen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fdr meddela undantag fran dessa 
föreskrifter om det kan ske utan väsentlig olägenheter f r h  
hälsoskyddssynpunkt. 

Ansokan och anmälan 

---, Enligt 15 J h~lsoskyddsförordningen skall en ansökan eller 
anmalan till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt bestämmelser 
i hälsoskyddslagen, hälsoskyddsförordningen eller dessa före- 
skrifter vara skriftlig och innehalla de uppgifter och tekniska 
beskrivningar som behövs för en bedömning av det 
ansökan/anmälan avser. 

.. -. Ansvar L 

Enligt 23 S hälsoskyddslagen dömes den till böter, som 
upps8tligen eller av oaktsamhet bryter mot de föreskrifter som 
meddelas ovan under 2-9 55. 

4. 8 Daftö, öddö- söder om en linje Stigkilen - Keviken, 
Lindholmen och Rossö. 
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