12. januar 1858.

L. om Tilveiebringelsen af Sundhedsvedtægter.
§ 1.
For Kjøbenhavn,*) for alle Kongerigets Kjøbstæder og for de Landsogne,
hvor vedkommende Amtsraad eragter det fornødent, skulle Sundhedsvedtægter
søges tilveiebragte. Justitsministeriet udarbeider Forslag, der forelægges
Kommunalbestyrelserne
i
Kjøbenhavn
og
Kjøbstæderne
samt
Sogneforstanderskaberne i de af Amtsraadene udpegede Landsogne til
Beslutning, med Opfordring til at afpasse dem efter hvert Steds særlige Forhold.
I Forslagets Forhandling skal Stads- eller Distriktslægen deeltage, dog uden
Stemme. Ligesom andre Læger og Sagkyndige af Kommunalbestyrelsen eller
Sogneforstanderskabet kunne indbydes til Deeltagelse, saaledes kan ogsaa
Justitsministeriet gjennem en særlig Udsending og Amtmanden personlig paa
samme Maade deeltage i Forhandlingen, Vedtægterne indsendes derefter til
Stadfæstelse af Justitsministeren. Finder denne i de indsendte Vedtægter nogen
utilraadelig eller lovstridig Bestemmelse, saa tilbagesender han dem til
vedkommende Kommunalbestyrelse eller Sogneforstanderskab til ny
Forhandling, Finder Justitsministeren en anden Gang forhandlet Vedtægt endnu
ikke skikket til Stadfæstelse, saa giver han vedkommende Kommunalbestyrelse
eller Sogneforstanderskab Valget imellem, at Vedtægten stadfæstes med
Udeladelse af de af ham forkastede Bestemmelser, eller at hele Vedtægten
forkastes. Forandringer eller Tillæg til Vedtægterne betinges ligeledes af
vedkommende
Kommunalbestyrelses
eller
Sogneforstanderskabs
og
Justitsministerens Samtykke,
*) See Raadstue-P. 26 0ktbr, 1860 ang. Sundhedsvedtægt for Staden Kjøbenhavn
og dens Forstæder.
§ 2.
De af Justitsministeren stadfæstede Vedtægter skulle for den Tid, nærværende
Lov gjælder, være bindende for de vedkommende Byers og Landsognes Beboere,
hvorfor de skulle læses til Thinge og paa anden hensigtsmæssig Maade bringes
til offentlig Kundskab. Det Samme gjælder om senere Forandringer og Tillæg,
Politidirekteuren i Kjøbenhavn, Amtmændene og Politimestrene ere forpligtede
til at vaage over Vedtægternes nøiagtige Efterlevelse Overtrædelser straffes med
Bøder indtil 200 Rd. Sagerne behandles som offentlige Politisager, og Bøderne
tilfalde Politikassen. I Sager, der anlægges mod Nogen for ikke at have rettet sig
efter de ham i Henhold til Vedtægterne givne Paalæg eller Forbud, blive de ved
Loven hjemlede almindelige Tvangsmidler ved Dommen at bringe i Anvendelse.
§ 3.
Denne Lov og de ifølge Samme tilveiebragte Sundhedsvedtægter gjælde indtil
1 April 1863.

28. marts 1868.

L. ang. Forandringer i L. 12 Januar 1858 om Tilveiebringelsen
af Sundhedsvedtægter.
(Justitsministeriet.)
Vi Christian den Niende osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort
Samtykke stadfæstet følgende Lov:
§ 1.
L. 12 Januar 1858 om Tilviebringelsen af Sundhedsvedtægter vedbliver at
være i Kraft (jvfr. L. 29 December 1862) dog med nedenstaaende Forandringer.
§ 2.
De nu gjældende Sundhedsvedtægter skulle med de Forandringer og Tillæg,
der maatte finde Sted, fremdeles gjælde, men kunne hvert Aar i Januar Maaned
ophæves ved Beslutning af vedkommende Kommunalbestyrelse eller Sogneraad,
som da have at underrette Justitsministeren herom. En ophævet Vedtægt kan dog
ved Beslutning af Kommunalbestyrelsen eller Sogneraadet paany sættes i Kraft,
hvorom da ligeledes gjøres Indberetning til Justitsministeren. - Naar en
Sundhedsvedtægt ophæves eller Paany sættes i Kraft, bliver dette at
bekiendtgjort ved Tinglæsning og paa anden passende Maade.
§ 3.
De Vedtægter, der ifølge nærværende Lov, sammenholdt med L. 12 Januar
1858, maatte blive stadfæstede ved Justitsministeren, skulle med de Forandringer
og Tillæg, der senere maatte blive vedtagne i samme, være bindende for de
vedkommende Kommuners Beboere i Overeensstemmelse med § 2. - Hvorefter
alle Vedkommende sig have at rette.

