Insänds till:

Vaggeryds kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Box 43
568 21 Skillingaryd

Anmälan av jordbruk m.m. enligt 9 kap 6 § miljöbalken
Administrativa uppgifter:
Fastighetsbeteckning(ar):
Org nr:

Brukarens namn:
Besöksadress:
Utdelningsadress:
Postnummer och ort:
Telefon:

Fax:

E-post:
Kontaktperson:

Tel:

Fastighetsägare om annan än brukare:
Namn:
Utdelningsadress:
Postnummer och ort:
Telefon:

Anmälan avser (enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydds SFS
1998:899):
Växthus med en odlingsyta som är större än 5000 m2, SNI-kod: 1.3001
Jordbruk med ladugård eller stall e.d. med utrymme för mer än 200 men högst 400
djurenheter, SNI-kod: 1.20-1
Stall eller annan anläggning med utrymme för mer än 100 men högst 200
djurenheter, SNI-kod: 1.20-2
Anläggning för torkning av gödsel, SNI-kod: 1.3004

Ny verksamhet
Annat:

Ändring av verksamhet
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Verksamhetsbeskrivning:
Produktionsinriktning:
Antal
djurplatser i
befintliga
utrymmen.

Max antal
uppstallade djur
under året.
Ras

Mjölkkor
Ungdjur för rekrytering, exkl.
kalv under 3 mån
Kor för köttproduktion
Ungdjur för köttproduktion,
exkl. kalv under 3 mån
Hästar
Suggor
Slaktsvin
Värphöns
Slaktkycklingar
Kycklinguppfödning
Annat fjäderfä
Mink
Annat:

Totalt antal djurenheter: ......................... (enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd SFS 1998:899).

Produktionsnivå:
 För mjölkkor, beräknad medelproduktion av kg mjölk per ko och år: ..................................
 För slaktsvin, beräknat antal omgångar slaktsvin per år: ......................................................
 För suggor, beräknat antal omgångar per sugga och år: ........................................................
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Gödselhantering
Fastgödsel

Flytgödsel

Kletgödsel

Under året uppkommen mängd gödsel och urin (m3):
Nöt
Svin
Urin
Fastgödsel
Flytgödsel
Djupströgödsel

Djupströbädd

Annat djurslag

Typ av täckning
Gödselplatta volym:
Gödselbehållare volym:
Urinbehållare volym:
Pumpbrunn volym:

3

m
m3
m3
m3

Påfyllning:
Topp Botten

Lagring av gödsel från djupströbädd:
Gödselplatta
m2

Stallperiod:
Antal månader på stall:
Antal månader på bete:
Analyser:
Senaste stallgödselanalys utförd, datum:
Senaste markkartering / linjekartering utförd, år:
Under året tillgänglig mark för gödselspridning:
Åkermark:
ha
Betesmark:

ha

Avlopp
Mjölkrumsavlopp avleds till:
Urin eller gödselbehållare
Infiltration
Pressvatten från ensilering avleds till:
Urin eller gödselbehållare
Annat:

Slamavskiljare med
Annat:

Separat uppsamlingsbrunn
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st. kamrar

m3

Kemikaliehantering
Kemiska produkter som används i verksamheten:
Produkt

Användningsområde

Förbrukning / år

Varuinformationsblad ska skickas in.
Beskrivning av förvaringsplats(er) (inomhus, utomhus, invallat, mm):

Dieselhantering
Cisternens / cisternernas volym (var och en):
m3
Cisternernas ålder:
Senaste rekonditionering, år:
Samtliga cisterner är invallade:
Ja
Nej
Nej
Samtliga cisterner står under tak:
Ja
Annat skydd mot spill finns:

Köldmediehantering
Installerad köldmediemängd:
CFC
kg
HCFC
Årlig kontroll utförd, datum:
Serviceavtal finns med:

kg

HFC

kg

Annat:

Avfallshantering
Beskrivning av förvaringsplats(er) för farligt avfall (inomhus, utomhus, invallat, mm):
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Exempel på avfallsslag är: emballage, djurkadaver, skrot, batterier, lysrör, batterier, spillolja,
bekämpningsmedelsrester.

Avfallsslag

Mängd / år

Omhändertagande / mottagare av avfallet ( ej
transportör)

Anlitade transportörer av farligt avfall:
Övriga upplysningar
(t.ex. förändrad drift och produktion)

Ange vilka bilagor som medföljer:
Situationsplan(er), där ekonomibyggnader, VA, gödselvårdsanläggning mm framgår)
Blockkarta
Varuinformationsblad
Miljökonsekvensbeskrivning
Kopior av gällande beslut / råd för verksamheten

En anmälan skall innehåll de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för
att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten och åtgärdens art,
omfattning och miljöeffekter.
En anmälan ska även, i den utsträckning som behovs i det enskilda fallet, innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken.
Anmälan skall sändas in i två exemplar
En förutsättning för att kunna hantera din ansökan är att dina personuppgifter registreras.
Uppgifterna används för diarium, handläggning av ärendet samt för arkivering.
Underskrift
Ort och datum:
Namnteckning:

Namnförtydligande:
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