Ansökan om att elda halm på åker enligt 9 §
Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön i Staffanstorps kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Sökanden
Namn
Utdelningsadress
Postnummer

Ort

Telefon bostad

Mobilnummer

Personnummer/Organisationsnummer

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägarens namn

Telefon

Fastighetsägarens adress

Skiften
Skifte

Datum för eldning

Storlek på skiftet

Efterföljande gröda och tidpunkt för sådd

Datum för eldning

Storlek på skiftet

Efterföljande gröda och tidpunkt för sådd

Datum för eldning

Storlek på skiftet

Efterföljande gröda och tidpunkt för sådd

Motiv/Orsak till eldningen
Skifte
Motiv/Orsak till eldning
Skifte
Motiv/Orsak till eldningen

Till ansökan skall bifogas tydlig karta/kartor
Som visar var bränningen är planerad

Underskrift
Ort och datum

Sökandens namnunderskrift

Namnförtydligande

Avgift
Avgift för handläggning av ärendet debiteras enligt av kommunfullmäktige i Staffanstorp fastställd taxa, se
www.staffanstorp.se, eller kontakta miljöenheten, 046-251100 (vx).

Ovanstående personuppgifter kommer att registreras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen
(PuL).

Halmbränning
Man får inte bränna halm efter skörd av åkermark enligt de Lokala
hälsoskyddsföreskrifterna för Staffanstorps kommun. Det är dock fullt tillåtet att elda
halm i värmepannor. Om man bränner halmen på åkern efter skörd försämrar det
mullhalten genom att även stubben brinner. Om man ändå anser att det behövs
brännas halm efter skörd på åkermark måste man söka dispens hos Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Halmbränning får endast ske om halmen inte kan tas bort eller myllas ner på grund av
att jordstrukturen inte medger nedmyllning. Det krävs särskilda skäl för att få dispens
att elda halm.
Miljöbalkens hänsynsregler ska alltid efterlevas och det innebär att eldningen av halm
inte får medföra olägenhet för miljön eller människors hälsa.
Ansökan
I de lokala föreskrifterna i Staffanstorp kommun, beslutade med stöd av 40 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, anges följande:
•
•

•

9 § Det är förbjudet att bränna halm på åkermark inom kommunen. Med halm
menas strå, stjälk eller delar av blast.
12 § Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får medge dispens från vad som
gäller enligt föreskrifterna, om det är uppenbart att risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte föreligger.
11 § Bestämmelser om straff och förverkande vid överträdelser av föreskrifterna
finns i 29 kapitlet miljöbalken(1998:808).

Ansökan om undantag från de lokala föreskrifterna ska lämnas till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i god tid innan åtgärden planeras för att ärendet ska
hinna behandlas. En anmälan om halmeldning ska vara Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tillhanda minst tre veckor innan planerad eldning. Till
ansökan ska bifogas tydliga kartor med de aktuella skiftena utmarkerade.
Halmbränning på åkermark är förbjudet enligt tvärvillkoren
Enligt skötselkraven för åkermark får man inte bränna halm på åkermark. Detta är en
ny regel för 2009 och viktigt att tänka på så att man inte får problem med sitt stöd.
Dispensmöjlighet kan medges i särskilda fall. Dispens söker man genom att skicka in
en dispensansökan till Länsstyrelsen.
Avgift
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ta ut en avgift för prövning av ansökan om
dispens enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna enligt taxa för miljöbalken som
kommunfullmäktige antagit. Enligt Staffanstorps kommunfullmäktiges avgiftsbeslut,
§ 69/08, med stöd av miljöbalken 27 kap. 1 §, debiteras vid tillsyn inom miljöbalkens
område en timavgift, 700 kr/timme, för nedlagd handläggningstid.

