Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön
antagen av kommunfullmäktige 1984-02-23, § 60, ändring i kommunfullmäktige 1990-10-25,
§ 202, 2004-06-17, § 84, 2005-06-16, § 95 och 2019-06-18, § 44
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) och 13, 17, 39-40 och 42-44 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap. 20 § miljöbalken
meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
Inledande bestämmelser

1§
Följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön gäller utöver andra bestämmelser i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt vattenskyddsföreskrifter för kommunala vattentäkter.
Djurhållning

2§
Man måste ha tillstånd från miljönämnden för att hålla häst inom område med detaljplan.
Undantag gäller för hästhållning inom områden som är detaljplanelagda för hållande av häst.
Tomgångskörning

3§
Man får köra ett fordon med förbränningsmotor på tomgång högst i en minut utomhus.
Detta gäller inte:
a. om trafikförhållanden gjort att man stannar, till exempel i trafikkö. Vid en järnvägsövergång får
man aldrig köra på tomgång under längre tid än en minut.
b. om tomgångskörningen behövs för att driva annan anordning på fordonet än sådan som avser
uppvärmning. Anordningen ska dock vara nödvändig för att fordonet ska kunna användas för
vad det är till för.
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Spridning av gödsel

4§
Man måste anmäla till miljönämnden att man yrkesmässigt kommer att sprida stallgödsel, slam eller
annan orenlighet. Detta gäller både inom och närmare än 500 meter från områden med detaljplan.
Man ska inte söka tillstånd om spridningen redan regleras av annat tillstånd enligt miljöbalken.
Skydd av vattentäkter

5§
Den som avser att anordna ett upplag som kommer att innehålla petroleum-, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produkter inom de delar av tillrinningsområdena för
Sennans vattentäkter och Eldsbergaåsen som märkts ut på kartbilaga 1 och är belägna i Halmstads
kommun ska anmäla detta till miljönämnden innan upplaget tas i bruk.
Anmälan krävs inte om tillståndsplikt föreligger enligt 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 11 kap miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt
vad som förordnats i beslut om vattenskyddsområde.
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall

6§
Löv, kvistar och annat trädgårdsavfall ska i första hand komposteras eller lämnas till återvinning.
Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns i Föreskrifter för avfallshantering
för Halmstads kommun.
Inom områden med detaljplan får man inte elda löv, kvistar och annat trädgårds-avfall under
perioden 1 april till 30 september.
När man eldar trädgårdsavfall ska man säkerställa att det görs på ett sådant sätt och i sådan
omfattning att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer i omgivningen.
Denna miljö- och hälsoskyddsföreskrift gäller inte för Påsk- och Valborgseldar.
Hänsyn ska tas till rådande brandriskprognos, se kommunens hemsida. Man får inte elda när det är
utfärdat eldningsförbud.
Gatumusik

7§
Man får spela gatumusik inom den del av Halmstads tätort som ligger innanför området som
begränsas av Nissan, Slottsgatan, Karl XI:s väg Fredriksvallsgatan, Norra vägen till Badhusgatan och
Badhusgatan med förlängning till järnvägsbron mellan kl. 10.00 och kl. 21.00 söndag-torsdag samt
mellan kl. 10.00 och kl. 23.00 fredag-lördag under förutsättning att ljudförstärkare/högtalare inte
används.
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Man får spela gatumusik högst två timmar på samma plats. Om man vill fortsätta efter två timmar
ska ny plats väljas utom hörhåll från tidigare plats.
Begränsningen i första stycket gäller inte aktivitet som sker i enlighet med tillstånd som polis
myndigheten utfärdat enligt ordningslagen.
Straffbestämmelser

8§
I 29 kap miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.
Undantag

9§
Miljönämnden får medge undantag från vad som gäller enligt dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- eller hälsosynpunkt inte föreligger.
Avgifter

10 §
Miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller undantag, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2019. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på
ärenden som har inletts dessförinnan
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