Anmälan av miljöfarlig verksamhet - jordbruksföretag
Lämna din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor verksamheten ska påbörjas. Vi tar ut en
avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan.
Administrativa uppgifter
Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Besöksadress till anläggningen
Postadress
Kontaktperson

Telefon

E-post

Fastighetsägare

Verksamhetsutövare

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Anmälan avser
Ny verksamhet
Ändring av befintlig verksamhet
Ny ägare men samma verksamhet som tidigare

Verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251)
Verksamhetskod/er som denna anmälan avser

Verksamhetskod/er nuvarande verksamhet

Ska nuvarande verksamhet också fortsätta bedrivas?
Ja
Nej

Verksamhetsbeskrivning
Beskrivning av verksamheten eller den planerade ändringen

Bilaga bifogas

Postadress: Miljönämnden, 651 84 Karlstad Besöksadress: Gustav Lovénsgata 30
Rev 2017-04-27

Tel: 054-29 50 00 E-post: miljoforvaltningen@karlstad.se

Ort
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Lokalisering (bifoga situationsplan över byggnader och gödsellagring samt karta över spridningsareal)
Beskrivning av verksamhetens placering

Ligger ladugården/åkermarken i ett vattenskyddsområde?
Ja
Nej
Vet ej
Uppge minsta avståndet till bostäder, skola/förskola och/eller vårdlokal (från ladugården):______ meter
Avstånd över 1 km anges som ”> 1 km”

Tillgänglig spridningsareal
Ägd (ha)

Arrenderad/
Kontrakt (ha)

Summa (ha)

Behov (ha)

Åkermark (ej träda)
Betesmark
Träda
SUMMA

Antal djurenheter (vid maximalt utnyttjande av befintliga och planerade byggnader i verksamheten)
Djurslag

Djurenheter
per djur
1
1
1/6
1/3
1/3
1/3
1/10
1
1/10
1/10

Mjölkko inklusive kalv upp till en månads ålder
Sinko
Kalv 1-6 månaders ålder
Övrig nöt, sex månader eller äldre
Sugga inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder
Betäckt gylta
Slaktsvin, avelsgaltar eller icke betäckt gylta 12 veckor eller äldre
Häst inklusive föl upp till sex månaders ålder
Får eller get, sex månader eller äldre
Mink inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och
avelshannar
Kaniner
1/100
Lamm eller killing upp till sex månaders ålder
1/40
Värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till
1/100
värphöns
Unghöns upp till 16 veckors ålder
1/200
Slaktkycklingar
1/200
Kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till 1/100
en veckas ålder
Strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive
1/15
kycklingar upp till en veckas ålder
Annat djur en djurenhet motsvarar det antal djur som har en årlig
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk
träck och urin. Vid beräkning av antalet djur ska väljas det alternativ som ger
det lägsta antalet djurenheter
Summa djurenheter

Antal
djur

Totalt antal
djurenheter
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Gödselhantering
Beräknad lagringstid för gödsel
 6 månader

 8 månader

 10 månader

 12 månader

 annat______månader

Behov av lagringskapacitet och spridningsareal
(Beräkningsunderlag för producerad mängd gödsel, fosfor och spridningsareal ska bifogas)
Antal
Typ av
Volym Utsöndrad P/år
Djurkategorier
1
djur
gödsel
(m3)2 (kg)2

Behov av
spridningsareal

Mjölkkor, ………kg mjölk/ko år
Am- och dikor
Ungnöt över 1 år
varav: …. kviga/stut
…. vallfodertjur
…. köttdjur
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……………………
Disk/spolvatten
Pressvatten
Dagvatten

 ja  Nej

________

________

 ja  Nej

________

________

 ja  Nej

________

________

SUMMA
1.Fast + urin, flyt, djupströ, klet
2.Vägledning kan fås i Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2010:1)om miljöhänsyn i jordbruken vad avser växtnäring Bilaga 7 SJVFS
2010:1 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 ej passar in i schablonerna kontakta lantbruksrådgivare eller annan sakkunnig för
hjälp vid beräkning.
3. Handledning kan fås i Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2010:1)om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring Bilaga 8 SJVFS
2010:1
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Lagringsutrymmen efter ny-/tillbyggnation (bifoga beskrivning över utformning och storlek)
Typ

På

Kontrakterad

Behov

totalvolym

Diff+/-

Urinbrunn/ar

m3

m3

m3

m3

Flytgödselbrunn/ar

m3

m3

m3

m3

Gödselplatta/or
Djupströbädd på gjuten platta

m3

m3

m3

m3
__________

tömningsintervall

__________

mån

m3

Djupströbädd på annat underlag: tömningsintervall
__________
__________
m3
typ
mån
Finns täckning på samtliga urin/flytgödselbehållare  ja genom…………………………………  Nej
Sker påfyllning av samtliga urin/flytgödselbehållare under täckning  ja  Nej

Råvaror och kemiska produkter
Hanteras kemikalier?
Ja
Nej
Om ja; Bifoga kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för märkningspliktiga kemikalier

Upplysningar

Farligt avfall
Avfallsslag

Mängd/år

Upplysningar (förvaring, skyddsåtgärder osv)

Övrigt avfall
Avfallsslag

Mängd/år
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Upplysningar (förvaring osv)

Utsläpp
Inget avloppsvatten uppkommer från verksamheten
Avloppsvatten till kommunalt avloppsnät utan föregående rening
Avloppsvatten till kommunalt avloppsnät med föregående rening. Beskriv reningen i bilaga.
Bilaga bifogas:
Ja
Nej
Avloppsvatten till egen avloppsanläggning (krav tillstånd)
Avlopp

Avloppsvatten till urin/flytgödselbrunn (slamföreskrifter gäller för avloppsvattnet i den brunnen)
Dagvattenbrunnar finns inom verksamhetsområdet. Ange eventuell rening.
Bilaga bifoga
Ja
Nej
Upplysningar - Typ av avloppsvatten?

Finns risk för lukt till omkringliggande fastigheter?

Ja

Nej

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att minska risken för luktolägenheter för omgivningen?
Luft

Bilaga bifogas
Inget buller uppkommer från verksamheten
Ljudalstrare/Typ av ljud:
Buller

Bilaga bifogas:
Upplysningar

Tider då bullret pågår:
Ja

Nej
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Mätning/kontroll
Bilaga bifogas

Beskriv den kontroll som görs för att förhindra störningar i omgivningen.

Energiåtgång
Ange de energikällor som används för uppvärmning
av Era lokaler:

Fjärrvärme
Olja
El
Miljömärkt el
Annat:_________

Ange de energikällor som används för belysning,
drift av verksamheten och processer:

Mängd/år:_______ kWh
Mängd/år:_______m3
Mängd/år:_______kWh
Mängd/år:_______kWh
Mängd/år:_______

Olja
Gasol
El
Miljömärkt el
Annat:_________

Mängd/år:_______ m3
Mängd/år:_______kg
Mängd/år:_______kWh
Mängd/år:_______kWh
Mängd/år:_______

Transporter
Uppge antalet transportrörelser till verksamheten per dygn:

_________ transportrörelser

Som transportrörelse 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?

Ja

Nej

Finns kända föroreningar eller finns det anledning att misstänka att
föroreningar i mark, byggnader eller i ledningsnätet förekommer?

Ja

Nej

Har inventering eller provtagning av föroreningar gjorts på fastigheten?

Ja

Nej

Har en sanering av föroreningar gjorts på fastigheten?

Ja

Nej

Ort och datum

Underskrift av verksamhetsansvarig

Namnförtydligande

Skicka din anmälan till: Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad eller miljoforvaltningen@karlstad.se
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Följande ska bifogas
• Situationsplan över byggnader och placering gödselanläggningar
• Karta över spridningsareal eget och arrenderat/kontrakterat
• Beräkningsunderlag för beräknad gödselproduktion
• Beräkningsunderlag för utsöndrad mängd fosfor
• Beskrivning över utformning av gödselanläggningarna
Om du inte får plats i angivna fält ange det på blanketten och bifoga en bilaga istället.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan till Karlstads
kommun om miljöfarlig verksamhet för jordbruksföretag. Vi hanterar dina uppgifter med stöd
av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning.
Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina
uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information
om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på
vår webbplats karlstad.se/personuppgifter
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