ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN –
JORDBRUKSFÖRETAG
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Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt
fastställd taxa.
Anmälan ska vara inlämnad minst 6 veckor innan
verksamheten startar.

Skickas till:
Kristinehamns kommun
5B Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
681 84 Kristinehamn

Administrativa uppgifter
Huvudman

Organisationsnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefon

Anläggningens namn

Branschkod

Fastighetsbeteckning

Adress

Anmälan avser:

Ny verksamhet

Mobil

Ändring av befintlig verksamhet

Verksamhetsbeskrivning
Bilaga bifogas

Beskrivning av verksamheten eller den planerade ändringen

Lokalisering
Bifoga situationsplan över byggnader och gödsellagring samt karta över spridningsareal

Ligger ladugården/åkermarken i ett vattenskyddsområde?

ja

nej

Uppge minsta avståndet från ladugård till bostäder, skola/förskola och/eller vårdlokal:

vet ej

m

Spridningsareal
Tillgänglig spridningsareal

Ägd (ha)

Arrenderad/
Kontrakterad (ha)

Summa (ha)

Behov (ha)

Åkermark (ej träda)
Betesmark
Träda
Summa

KRISTINEHAMNS KOMMUN
Postadress
5 B. Miljö- och hälsoskydd
681 84 Kristinehamn

E-post

Organisationsnr

miljo@kristinehamn.se
Besöksadress
Uroxen
Kungsgatan 30

212000-1868
Telefon
0550-880 00 vx

Fax
0550-382 52

Bankgiro
110-0213

PlusGiro
111 00-5
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Antal djurenheter

Vid maximalt utnyttjande av befintliga och planerade byggnader i verksamheten

Djurslag

Djurenheter
per djur
1

Mjölkko inkl kalv upp till en månads ålder, även sinko
Kalv, 1- 6 månader

1/6

Övrig nöt, sex månader eller äldre

1/3

Sugga inkl smågrisar upp till 12 veckors ålder, även betäckt gylta

1/3

Slaktsvin, avelsgalt över 12 veckor

1/10

Häst inkl föl upp till 6 månaders ålder

Antal
djur

Antal djurenheter

1

Minkhonor inkl valpar upp till åtta månaders ålder, även avelshanar

1/10

Kaniner

1/100

Värphöns, över 16 veckor

1/100

Unghöns under 16 veckors ålder, även slaktkycklingar

1/200

Kalkoner, gäss, ankor inkl kycklingar och ungar upp till en veckas ålder

1/100

Strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inkl kycklingar upp till en veckas
ålder
Får eller getter sex månader eller äldre

1/15

Lamm eller killingar upp till 6 månaders ålder

1/40

1/10

Annat djur:
(en djurenhet motsvaras av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande
100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkning av antalet djur ska det
alternativ väljas som ger det lägsta antalet djur.)

Summa djurenheter

Beräknad lagringstid för gödsel
Hur lång tid kommer gödseln att lagras?

6 månader

8 månader

10 månader

Annat:

Lagringsutrymmen

Bifoga beskrivning över utformning och storlek

Typ

På
fastigheten

Arrenderad/
Kontrakterad

Totalvolym

Behov

Differens

Urinbrunn/ar

m3

m3

m3

m3

m3

Flytgödselbrunn/ar

m3

m3

m3

m3

m3

Gödselplatta/or

m3

m3

m3

m3

m3

Djupströbädd på gjuten platta

Tömningsintervall

—

—

—

—

—

—

—

—

mån
Djupströbädd på annat underlag:

Tömningsintervall

bifoga beskrivning över hur risken för läckage undviks

mån

Kommer samtliga urin/flytgödselbehållare att vara täckta?

ja

nej

Kommer påfyllning av samtliga urin/flytgödselbehållare
att ske under täckning?

ja

nej
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Behov av lagringskapacitet och spridningsareal

Beräkningsunderlag för producerad mängd gödsel, fosfor och spridningsareal ska bifogas

Djurkategorier

Antal djur

Typ av gödsel (fast + urin, flyt,

Volym (m3)*

djupströ eller klet)

Mjölkkor,

Utsöndrad
Behov av
fosfor/år (kg)** spridningsareal

kg mjölk/ko/år

Am- och dikor
Ungnöt över 1 år
varav:
kviga/stut
vallfodertjur
gödtjur
Ungnöt under 1 år
varav:
kviga/stut
kalvar (<6 mån)
Sugga i produktion
Slaktsvin,

omg./år

Får/Getter (> 6 mån)
Lamm/killingar (<6 mån)
Häst
Annat djur:
Summa:
* Vägledning kan fås i Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2010:1) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, bilaga 7
Jordbruksverket har även gett ut rapporter för beräkning av gödsel vid nötkreaturshållning (rapport 1995:10) och hållning av grisar
(rapport 2001:13). För gödselslag eller djurhållning som inte passar in i schablonerna, kontakta lantbruksrådgivare eller annan sakkunnig för
hjälp vid beräkning.
** Handledning kan fås i Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2010:1) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, bilaga 8

Avloppsvatten
Uppkommer disk/spolvatten?

ja, mängd:
nej

m3/år

Uppkommer pressvatten
från ensilage?

ja, mängd:
nej

m3/år

Tillförs regnvatten
gödselhanteringen?

ja, mängd:
nej

m3/år

Uppkommer avloppsvatten från
Dusch
Toalett
Tvättmaskin
Rengöring av stallar
Annat:

leds till flytgödselbrunn
leds till egen avloppsanläggning
leds till annat:
leds till flytgödselbrunn
leds till egen avloppsanläggning
leds till annat:
Hur stor yta har de gödselhanteringssytem som belastas
med regnvatten?
m2

Omhändertagande
Enskild avloppsanläggning (observera krav på tillstånd)
Leds till gödselanläggning mängd
m³/år (observera att tillförsel av ohygieniserat
avloppsvatten till flytgödselbrunn kan i framtiden medföra att hela gödselmängden betraktas
som avloppsslam)
Annat:

Råvaror och kemiska produkter
Hanteras kemikalier?
Ja
Nej
Om ja; Bifoga kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för märkningspliktiga kemikalier (observera att bekämpningsmedel
som sprids på er åkermark ska vara med oavsett vem som sprider dem)
Upplysningar:
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Farligt avfall

T.ex. spillolja, lysrör, oljefilter mm

Typ av avfall / Avfallskod

Mängd/år

Upplysningar

Övrigt avfall

T.ex. brännbart, metall, kadaver

Typ av avfall / Avfallskod

Mängd/år

Upplysningar

Utsläpp
Luft

Finns risk för lukt till omkringliggande fastigheter?
Ja
Vilka åtgärder kommer att vidtas för att minska risken för luktolägenheter för omgivningen?

Nej

Buller

Finns risk för störning i form av buller till omkringliggande fastigheter?
Ljudalstrare/Typ av ljud:
Tider då bullret pågår:
Bilaga bifogas:

Ja

Nej

Ja

Nej

Upplysningar:

Mätning/kontroll
Beskriv den kontroll som görs för att förhindra störningar i omgivningen

Bilaga bifogas

Energiåtgång
Syfte
Uppvärmning av lokaler

Belysning och drift av verksamheter och processer

Energikälla
Fjärrvärme
Olja
El
Annat:
Gasol
Olja
El
Annat:

Energimängd per år
kWh
m3
kWh
kg
m3
kWh
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Transporter
Uppge antalet transporter till verksamheten per dygn:
Som transporter räknas fordon som kör till och från verksamheten, anställdas resor till och från jobbet ska inte räknas.

Förorening i mark eller byggnader
Är ni ägare till fastigheten/byggnaden där verksamheten
bedrivs?
Finns kända föroreningar eller finns det anledning att misstänka att
föroreningar i mark, byggnader eller ledningsnätet förekommer?
Har inventering eller provtagning av föroreningar gjorts på
fastigheten?
Har en sanering av föroreningar gjorts på fastigheten?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Följande ska bifogas:
Situationsplan över byggnader och placering av gödselanläggningar
Karta över spridningsareal (egen och arrenderad)
Beräkningsunderlag för gödselproduktion
Beräkningsunderlag för utsöndrad mängd fosfor
Beskrivning över utformning av gödselanläggningarna

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt
personuppgiftslagen (PuL).

Namnförtydligande

Reviderat: 2017-01-30

