ANMÄLAN
1(6)
MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Jordbruk eller annan djurhållande verksamhet med mer än 100 de
men högst 400 de, 1.20 C. Enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt 21 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

.

Insändes till:

Valdemarsviks kommun
Myndighetsnämnden
615 80 Valdemarsvik

ANMÄLAN AVSER
Ändring av befintlig animalieproduktion,

Befintlig animalieproduktion

datum för ändring:
Planerad byggstart datum

Planerad animalieproduktion, beräknat

startdatum:
Planerad insättning av djur, datum

VERKSAMHETSUTÖVARE
Företag

Organisationsnummer/personnummer

Besöksadress

E-post

Utdelnings-/fakturaadress

Postnummer

Kontaktperson

Postadress

Telefon

Anläggningsnamn

Fax

Anläggningsnummer

FASTIGHETEN (där verksamheten bedrivs)
Fastighetsbeteckning

Socken

Fastighetsägare (om annan än verksamhetsutövaren)
Adress

Kommun
Organisationsnummer/personnummer
Telefonnummer

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Beskriv kortfattat animalieproduktionens inrikting, djurens inhysning samt gödselhantering
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Befintliga och planerade stallar ritas in på en ekonomisk karta/situationsplan bilaga nr

DJURHÅLLNING
Djurslag

Antal djurplatser i befintliga
utrymmen

Antal djurplatser efter
utbyggnad

Typ av gödsel
(fast, klet, flyt, ströbädd)

Mjölkkor
Ungdjur > 1 år
Ungdjur < 1 år
(exklusive kalvar < 6 månader)
Kalvar < 6 månader
Dikor
Ungdjur för köttproduktion
Suggor
Gyltor
Slaktsvin
Värphöns, frigående
Värphöns, bur
Slaktkycklingar
Unghöns
Får
Hästar
Mink
Annat

PRODUKTIONSNIVÅ
Mjölkkor: beräknad mjölkproduktion per ko och år

Köttdjur: beräknad tillväxt per dag angivet i gram

Slaktsvin: beräknat antal omgångar slaktsvin per år

Suggor: antal omgångar per sugga och år

Slaktkyckling: antal omgångar per år

BERÄKNAD GÖDSELPRODUKTION m3 (8 månader för nötkreatur, häst och får, 10 månader för svin och fjäderfä)
Fastgödsel

Urin

Flytgödsel

Ströbädd

Disk/spolvatten

Annat

Hur sker utgödsling

Hur ofta sker utgödsling

Hur omhändertas spolvatten från stallrengöring

Hur omhändertas diskvatten

kletgödsel
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GÖDSELANLÄGGNINGAR
Gödselplatta, m

2

Urinbehållare, m

Stödmur, m

3

Antal sidor

Täckning

Ja
Flytgödselbehållare, m

3

Nej

Täckning

Ja

Nej

Sker påfyllning under täckning

Ja

Nej

Brukar stallgödsel lagras som stuka på fält

Ja

Nej

Finns spolvatten för maskiner och redskap

Ja

Nej

Spolvatten leds till

Gödselvårdsanläggningens/arnas läge ska markeras på ekonomisk kart och situationsplan, bilaga nr

MJÖLKRUM/PERSONALUTRYMME
Storlek på mjölktank

Mjölkrumsavloppet led till

Typ av köldmedia

Mängd köldmedia
Dusch

Toalett

Ja

Nej

Ja

Nej

Avlopp från dusch och toalett leds till

ENSILAGE, HÖ
Ensilering sker i
Tornsilo

Storbal

Plansilo

Pressvatten från ensileringen omhändertas på följande sätt

Höfläktar, antal

Åt vilket väderstreck

Bullerdämpning
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SPRIDNINGSAREAL
Markera spridningsarealen på karta tillsammans med vattendrag och vattentäkter inom och i närheten till spridningsarealen, bilaga nr

ÄGD OCH ARRENDERAD SPRIDNINGSAREAL
Fastighet

Areal (ha)

Arrenderad areal (ha)

Egen areal (ha)

Fastighetsägare )

SPRIDNINGSAREAL ENLIGT SPRIDNINGSKONTRAKT
Kontrakt, bilaga nr

Fastighet

Total spridningsareal

Arealbehov enligt jordbruksverkets föreskrifter

Dominerande jordart

Senaste markkartering utförd år
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BETESMARK ÄGD/ARRENDERAD/KONTRAKTERAD
Kontrakt, bilaga nr

Fastighet

Areal (ha)

Fastighetsägare

GÖDSELSPRIDNING
Gödsel sprids med följande utrustning

Nedmyllning sker på följande sätt

Nedmyllning kommer att ske inom antal timmar

Hur sker långväga gödseltransporter

VÄXTODLINGS/GÖDSLINGSPLAN
Redovisa växtföljd, normal stallgödselgiva och normal tid för spridning

BEKÄMPNINGSMEDEL
Vem på gården har behörighet för hantering av bekämpningsmedel
Anlitas maskinstation, vilken
Hur förvaras bekämpningsmedel och andra kemikalier
Vilken utrustning finns för att bestämma temperatur, vindriktning och vindhastighet
Var sker påfyllning av spruta
Hur sker påfyllning av vatten i spruta
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DIESELCISTERN
3

Volym, m

Inomhus

Utomhus

Under mark

Invallning

Tak

Påkörningsskydd

AVFALL
Hur omhändertas avfall, exempelvis plast, metallskrot
Hur förvaras farligt avfall, exempelvis oljor, lösningsmedel, bekämpningsmedelsrester, batterier
Hur omhändertas farligt avfall
Hur omhändertas kadaver

Vid nystart av animalieproduktion ska information till närboende (ca 500 m från djurstallet och 200 m från
spridningsarealen) lämnas i form av skriftlig information
Bifoga informationen, bilaga nr

Tidigare beslut som berör verksamheten från länsstyrelsen, kommunal nämnd

UNDERSKRIFT
Härmed intygas att lämnade uppgifter är korrekta:
Datum

Underskrift

Ort

Namnförtydligande

AVGIFT
Avgift för handläggningen tas ut enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Information enligt 23 och 24 §§ personuppgiftslagen (1998:204, PuL)
De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att användas för Valdemarsviks kommuns administration av miljöoch hälsoskyddsärenden och av renhållningsverksamheten. Uppgifterna registreras i miljö- och hälsoskyddskontorets
datasystem Castor och i tekniska kontorets datasystem Winsam. Personuppgiftsansvarig nämnd är myndighetsnämnden och
Kommunstyrelsen/Tekniska utskottet. Enligt 26 § PuL har du rätt att efter skriftlig, egenhändig undertecknad ansökan få ett
registerutdrag gratis en gång per kalenderår. Om du anser att någon uppgift är fel har du rätt att få uppgiften rättad.
Personuppgifter i allmän handling hos kommunen kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.
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