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Ansökan skickas till:
Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
643 80 Vingåker

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken,
lantbruk.
Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap. 6§ samt 2 kap. 3 § miljöprövningsförordningen
(2013:251).Jordbruksverksamhet -1.20 anläggning med stadigvararande djurhållning med mer
än 100 djurenheter, men högst 400 djurenheter.

Anmälan avser:
Ny verksamhet.
Ändring av befintlig verksamhet.

Verksamhetsutövare
Verksamhetsnamn/ Företag/ person

Kontaktpersonens namn

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Organisationsnr./ personnummer

Telefon dagtid

Telefon mobil

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8• Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Telefon dagtid

Ligger fastigheten i vattenskyddsområde?

Ja, nämligen;

Nej

Uppge minsta avstånd från ladugård till bostäder, skola/förskola och/eller vårdlokal (m)
Avstånd över 1 km anges som ”> 1 km”

Verksamhetsbeskrivning
Typ av verksamhet (Beskriv omfattning, djurplatser, produktionssystem, mjölkavkastning m.m.)
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Antal djurenheter i verksamheten
Djurslag

Antal djur

Antal
djurenheter
(DE)

Djurslag

Mjölkko (1 DE)

Unghöns upptill 16
veckor(1/200DE)

Kalv, 1- 6
månader eller
yngre (1/6 DE)

Slaktkycklingar
(1/200 DE)

Övrig nöt 6 mån
eller äldre (1/3
DE)

Kalkoner, gäss eller
ankor inkl.
kycklingar upp till 1
veckas ålder (1/100)

Suggor inkl.
smågrisar upp
till 12 veckors
ålder (1/3DE)

Strutsfåglar inkl.
struts, emu och
nandu inkl.
kycklingar upp till 1
veckas ålder (1/15)

Slaktsvin eller
avelsgaltar 12
veckor eller
äldre (1/10 DE)

Får eller get sex
månader eller äldre
(1/10DE)

Häst inkl. föl
upp till 6
månaders ålder
(1 DE)

Lamm eller killingar
upp till 6 månaders
ålder (1/40 DE)

Kaniner (1/100
DE)

Annat djur,
nämligen:

Värphöns, 16
veckor eller
äldre (1/100
DE)

Summa:

Summa:

Antal djur

Antal
djurenheter
(DE)
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Behov av lagringskapacitet och spridningsareal
Beräkningsunderlag för producerad mängd gödsel, fosfor och spridningsareal ska bifogas anmälan (se
vägledning i bilaga 4)

Djurkategori

Antal
djur

Typ av
gödsel 1)

Mjölkko, …………………………..kg
mjölk/ko, år
Kviga/stut < 1 år

Kviga/stut > 1 år

Gödtjur, 1-12 mån

Vallfodertjur, 1-16 mån

Betestjur, 1-18 mån

Diko

Sugga i produktion

Suggplats i satellit, 16 v system

Suggplats i satellit, 8 v system

Suggplats i suggnav

Slaktsvin, ………………..……omg/år

Häst

Får
Annat djur nämligen:

Summa
1)

T.ex. fastgödsel och urin, flytgödsel, djupströgödsel, kletgödsel

Volym
(m3)

Utsöndrad
P/år (kg)

Behov av
spridningsareal
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Uppgifter om lagringskapacitet fastgödsel och urin
Storlek på gödselplatta m2

Antal stödmurar på

Höjd på stödmurar

gödselplatta
Hur tas regnvatten på gödselplattan omhand?

Kopplat till urinbrunn
Antal urinbrunnar;

Annat nämligen;
Storlek på brunnar (m3);
1.

2.

3.

Ammoniak- och luktreducerande åtgärder (Vilken typ av täckning och hur sker påfyllning av behållaren)

Tillägg för vatten från tak, platta, plansilo (m3)

Tillägg för vatten från spolning av mjölkgrop (m3)

Tillägg för vatten från mjölkrum (m3)

Uppgifter om lagringskapacitet flytgödsel
Antal flytgödselbrunnar;
Storlek på brunnar
1.

2.

3.

Ammoniak- och luktreducerande åtgärder (Vilken typ av täckning och hur sker påfyllning av behållaren)

Tillägg för vatten från tak, platta, plansilo (m3)

Tillägg för vatten från spolning av mjölkgrop (m3)

Tillägg för vatten från mjölkrum (m3)

Tillägg för vatten från spolning av stall (m3)
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Uppgifter om lagringskapacitet djupströgödsel
Antal månader

Lagras djupströgödsel i stall?

Ja

Nej

Tidsperiod
Hur ofta sker utgödsling/byts bädden ut?
Beskriv hur utgödslad gödsel lagras

Uppgifter om stukalagring
Sker stukalagring i fält?

Ja

Antal månader

Nej

Tidsperiod
Beskriv fältets/ fältens jordart, lutning samt skyddsavstånd till vattendrag, brunnar, diken

1.

2.

Uppgifter om hyrd lagringskapacitet (ska även ifyllas i bilaga 1)
Finns lagringskontrakt för stallgödsel/urin/flytgödsel

Ja

Nej
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Uppgifter om stallgödselanalys
Har du under året utfört analys av flytgödsel/urin?

Ja

Om kväveanalys ange halt av ammoniumkväve

Nej

Om annan analys ange vad som analyserats samt halt.

Avloppsvatten
Avloppsvatten från mjölkrum avleds till

Urin/flytgödselbehållare

Infiltration/markbädd

Annat=

Infiltration/markbädd

Annat=

Avloppsvatten från mjölkgrop avleds till

Urin/flytgödselbehållare

Avloppsvatten från befintlig personaltoalett leds till

Urin/flytgödselbehållare
Finns dispens från miljökontoret

Infiltration/markbädd

Annat=

Ja

Nej

Uppgifter om mottagning av stallgödsel (ska även ifyllas i bilaga 2)
Tas stallgödsel/urin/flytgödsel emot?

Ja

Nej

Uppgifter om bortförsling av stallgödsel (ska även ifyllas i bilaga 3)
Förs stallgödsel/urin/flytgödsel bort?

Ja

Nej

Uppgifter om spridningsareal (uppgift om ägd och arrenderad areal ska även ifyllas i bilaga 5)
Total spridningsareal (ha)

Uttagen areal(träda) (ha)

Betesmark(ha)
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Uppgifter om markkartering
Har markkartering utförts?

År när markkarteringen utfördes

Nej

Ja
Är all uppodlad mark karterad?

Ja

Förekommer fosforklass fem?

Nej

Har uppföljningskartering skett?

Datum för uppföljningskartering

Nej

Ja

Uppgifter om växtodling
Finns växtodlings och gödslingsplan?

Ja

Nej

Anlitas växtrådgivare?

Namn växtrådgivare

Ja

Nej

Har växtnäringsbalans gjorts?

Ja

Datum när näringsbalans är gjord

Nej

Växtnäringsbalans utförd av

Resultat av växtnäringsbalans

Uppgifter om spridning av stallgödsel
Fastgödsel

Sprider själv

Maskinstation

Annan
lantbrukare
Spridningsteknik
(släpslang, bred
myllning m.m)
Sker nedbrukning

Nedbrukas efter
antal timmar

Urin

Flytgödsel

Djupströgödsel

Uppgifter om tidpunkt för spridning av stallgödsel
Ange planerade spridningspunkter normalt sett, antal % av gödseln som sprids samt i vilken gröda (ex. 50%
flytgödsel i vall maj-juni)

Vår:

Sommar:
Ange planerade spridningspunkter normalt sett, datum, antal % av gödseln som sprids samt i vilken gröda (ex. 1
september- 31 oktober -50% flytgödsel i vall)

Höst:

Uppgifter om skyddsåtgärder längs vattendrag
Ange vilka skyddsavstånd samt övriga skyddsåtgärder som vidtas vid spridning av gödsel nära öppna diken,
vattendrag, sjöar. Om ständigt bevuxna skyddszoner finns, ange då bredd räknat från dikets ovankant.

Finns åkermark som lutar mer än 10% mot vattendrag eller dike?

Ja

Nej

Om ja, ange hur stor areal samt om spridning av gödsel sker på arealen.
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Uppgifter om bekämpningsmedel
Sker egen bekämpning?

Ja

Behöringhet (klass)/tillstånd nr.

Nej

Anlitar entreprenör

Ja

Behöringhet (klass)/tillstånd nr.

Giltighet t.o.m. år
.
Giltighet t.o.m. år

Namn:

Typ av spruta

Rymd liter

Rampbredd

Senaste funktionstest (år)

Hur förvaras bekämpningsmedel+ (låst, tätt golv, skyltat, invallning)

Beskriv eget underhåll av sprutan

Förvaras bekämpningsmedel åtskilt från brandfarliga varor som t.ex. oljor?

Ja

Nej

Var sker påfyllning av spruta?

Ange vilket typ av underlag samt skyddsavstånd till dricksvatten -och
dräneringsbrunnar

Var sker inre rengöring av spruta?

Ange vilket typ av underlag samt skyddsavstånd till dricksvatten -och
dräneringsbrunnar

Var sker yttre rengöring av spruta?

Ange vilket typ av underlag samt skyddsavstånd till dricksvatten -och
dräneringsbrunnar

Var står sprutan uppställd mellan bekämpningar?

Kemikalier (ange vilka kemikalier som används i bilaga 6)
Beskriv hur kemikalier t.ex. oljor, diskmedel, konstgödsel förvaras (tätt golv, avlopp, invallning, absorptionsmedel)
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Cisterner
Placering

Volym m3

Utomhus ovan
mark

1.

Ja

Nej

2.

Ja

Nej

3.

Ja

Nej

1.

Ja

Nej

2.

Ja

Nej

3.

Ja

Nej

Ja

Nej

I byggnad

Innehåll

I mark

Invallningsvolym m3

Invallning

Beskriv vilket typ av underlag cisternen är uppställd på
1.
2.
3.
Ange vilket avstånd cisternen är placerad från dricksvatten- och dräneringsbrunnar, vattendrag, sjöar och
vattenförande dike
1.
2.
3.

Uppgifter om tvätthall/verkstad
Finns avlopp?

Ja

Till vilken recipient leds vattnet? (ex. kommunalt VA/ enskild
reningsanläggning som sedan leds till dike/vattendrag)

Nej

Om avlopp finns slamavskiljare?

Ja

Nej

Om avlopp finns oljeavskiljare?

Ja

Klass oljeavskiljare

Nej

Finns larm på oljeavskiljaren?

Ja

Kommentar

Beskriv hur kontroll av larm och oljeavskiljare görs

Nej

Tömning av oljeavskiljare sker av

Antal gånger per år

Finns efterföljande rening?

Vilken typ?

Ja

Nej

Uppgifter om spolplatta
Finns avlopp?

Ja

Till vilken recipient leds vattnet? (ex. kommunalt VA/ enskild
reningsanläggning som sedan leds till dike/vattendrag)

Nej

Om avlopp finns slamavskiljare?

Ja

Nej

Om avlopp finns oljeavskiljare?

Ja

Klass oljeavskiljare

Nej

Finns larm på oljeavskiljaren?

Ja

Kommentar

Beskriv hur kontroll av larm och oljeavskiljare görs

Nej

Tömning av oljeavskiljare sker av

Antal gånger per år

Finns efterföljande rening?

Vilken typ?

Ja

Nej
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Avfall
Typ av avfall

Uppskattad mängd kg/år

Slutligt omhändertagande

Plastavfall
Metallskrot
Kadaver
Annat:

Hur förvaras kadaver innan slutligt omhändertagande?

Farligt avfall
Beskriv hur farligt avfall förvaras (tätt golv, avlopp, invallning, absorptionsmedel)

Farligt avfall som uppkommer i verksamheten
Typ av avfall
Oljeavfall
Lösningsmedelsavfall
Färg och lackavfall
Starkt, surt eller alkaliskt
avfall (syra,lut)
Bekämpningsmedelsavfall
Blybatterier
Lysrör

Uppskattad mängd
kg/år

Transportör

Slutligt omhändertagande
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Forts. farligt avfall som uppkommer i verksamheten
Typ av avfall

Uppskattad mängd
kg/år

Transportör

Slutligt omhändertagande

Förorenat
absorptionsmedel
Annat:

Finns avtal för omhändertagande av farligt avfall?

Ja, nämligen:

Nej:

Om egen transport av farligt avfall sker, har detta anmälts till länsstyrelsen?

Ja, år:

Nej:

Vart sker transport av farligt avfall?

Köldmedia
Köldmediemängd
Finns skylt?

Mängd kg, sort

Finns journal?

Mer än 3 kg

Ja

Nej

Ja

Nej

Mer än 10 kg

Ja

Nej

Ja

Nej

Kontroll inom tidsintervall 1 år?

Skickas årlig kontrollrapport in till miljökontoret?

Ja

Nej

Buller
Buller uppkommer från följande:

Typ av ventilation i stallbyggnad

Beskriv ventilationsdonens placering på djurstall

Har verksamheten fått något klagomål på buller?

Ja, när:
Åtgärd med anledning av klagomål:

Nej
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Egenkontroll
Finns egenkontrollprogram för verksamheten?

Ja

Nej

Finns miljöledningssystem infört?

Ja

Kommentar

Redovisa hur de allmänna hänsynsreglerna följs
Kunskapskravet:

Försiktighetsmått och skyddsåtgärder:

Teknikval:

Val av lokalisering:

Val av minst störande produkter:

Hushållning med naturresurser och energi:

Övriga upplysningar

Nej
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Till anmälan ska bifogas:
Situationsplan med redogörelse för verksamhetens byggnader, gödselvårdsanläggning,
vattentäkter, dräneringsbrunnar, cisterner samt verksamhetens läge i förhållande till bostäder,
andra störningskänsliga verksamheter, vattenskyddsområde. Miljökontoret hjälper gärna till
med att tillhandahålla en grundkarta.
Karta över åkermark som brukas. I kartan ska följande markeras:
Skyddszoner mot vattendrag
Mark som lutar mer än 10% mot vattendrag eller dike
Mark som kommer användas för beten
Mark som har fosforklass fem.
Kontrollrapporter för cisterner.
Säkerhetsdatablad och kemikalieförteckning.

._________________________________________________________
Namnteckning

Datum

_________________________________________________
Namnförtydligande

Ange faktureringsuppgifter:
Fakturamottagare:
Fakturaadress:
Märkning av faktura:
Organisationsnummer:
Kontaktperson:

Information
Personuppgiftslagen (PuL)
Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). De anmälda
uppgifterna kommer att registreras i samhällsbyggnadsnämndens register. Registret är tillgängligt för
allmänheten. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Avgift
Debitering för handläggning av anmälan kommer att ske i separat räkning och enligt den taxa som är
fastställd av kommunfullmäktige. Taxan är indexreglerad och räknas upp årligen.
Du får betala timavgift för tillsyn och handläggning i ditt ärende i enlighet med av kommunfullmäktige
beslutade taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område debiteras en timavgift som är
indexreglerad. Avgiftens storlek beslutas då ärendet avslutas.

Handläggningstid
Minst sex veckor innan verksamheten startas måste vi ha din anmälan. Kompletta anmälningshandlingar
minskar risken för att handläggningen av ditt ärende ska fördröjas. Handläggning påbörjas först när
ansökan är komplett.

Frågor
Kontakta gärna Miljökontoret om du har frågor gällande lantbruksverksamheter.
Samhällsbyggnadsenheten Tfn: 0151-191 00 (vxl)
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se
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