LULEÅ KOMMUN

Anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 21

Miljö- och byggnadsnämnden

Skriv ut

Nollställ blankett

Spara

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN
JORDBRUKSVERKSAMHET
Administrativa uppgifter
Anläggningens namn:
Besöksadress:
Utdelningsadress:
Postnummer och ort:
Telefon:

Fax:

E-post:
Fastighetsbeteckning:
Organisationsnummer:
Kontaktperson:
Telefon:
Huvudman:
Utdelningsadress:
Postnummer och ort:
Fakturaadress om annan än ovan:
Kod utifrån SNI 1) :
Huvudsaklig verksamhet:
1) enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1998:899

Anmälan avser
Anmälan p g a ny lagstiftning
Ny verksamhet
Ändring av befintlig verksamhet
Annat: _______________________________________________________________________________________

19.4.20 v2

Ange vilka bilagor som medföljer anmälan
Bilaga 1: Situationsplan, karta eller liknande
Bilaga 2: Ritning över verksamheten
Bilaga 3: 16 punkters varuinformationsblad (KIFS 1998:8)
Bilaga 4: Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 5: Analysprotokoll
Bilaga 6: Kontrollprogram
Bilaga 7: ______________________________________________________________________________________

Gällande beslut eller råd
Ange om det finns gällande beslut eller råd för verksamheten.
Gällande beslut finns. Ange beslutens datum och beslutsmyndighet.

Gällande råd finns. Ange rådens datum och utfärdare.

Lokalisering
Bifoga situationsplan eller karta över området i bilaga 1.
Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder och annan störningskänslig verksamhet.

Verksamhetsbeskrivning
Ny verksamhet: Ge en orientering av verksamheten och en kort historik där så är lämpligt.
Ändring av befintlig verksamhet: Beskriv den ändring som anmälan avser.
Bifoga ritningar över verksamheten i bilaga 2.
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Produktionsnivå
Beräknad produktionsnivå (ex. mjölkavkastning, ålder vid slakt av tjurar, antal slaktsvinsomgångar / år).

Djurhållning och gödselslag i dagsläget
Djurslag

Antal

Antal djur med
KletFlytgödsel
gödsel

Fastgödsel

Mjölkkor inkl. sinkor
Dikor / amkor
Kalvar 1 månad 6 månader
Kvigor
Tjurar / stutar
Suggor inkl. betäckta
gyltor
Slaktsvin inkl. ej betäckta
gyltor
Avelsgaltar
Häst inkl föl upp till 6
månaders ålder
Getter, 6 månader eller
äldre
Killingar upp till 6
månader
Får, 6 månader eller äldre
Lamm upp till 6 månader
Värphöns, 16 veckor
eller äldre
Unghöns upp till 16
veckor
Slaktkycklingar
Kalkoner, gäss eller
ankor
Struts
Övriga djur
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Djupströbädd

Stallperiod

Planerad djurhållning och gödselslag
Djurslag

Antal

Antal djur med
KletFlytgödsel
gödsel

Fastgödsel

Mjölkkor inkl. sinkor
Dikor / amkor
Kalvar 1 månad 6 månader
Kvigor
Tjurar / stutar
Suggor inkl. betäckta
gyltor
Slaktsvin inkl. ej betäckta
gyltor
Avelsgaltar
Häst inkl föl upp till 6
månaders ålder
Getter, 6 månader eller
äldre
Killingar upp till 6
månader
Får, 6 månader eller äldre
Lamm upp till 6 månader
Värphöns, 16 veckor
eller äldre
Unghöns upp till 16
veckor
Slaktkycklingar
Kalkoner, gäss eller
ankor
Struts
Övriga djur

Gödselproduktion
Beräknad gödselproduktion / år.
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Djupströbädd

Stallperiod

Lagringskapacitet stallgödsel
Antal
behållare

Nuvarande kapacitet

Planerad kapacitet

Gödselbehållare:
Urinbehållare:
Gödselplatta:
Gödseln kan på gödselplatta i genomsnitt staplas c:a __________ meter högt.
Annan lagring av gödsel, ange nedan:

Ammoniak- / luktreducerade åtgärder
Beskrivning av ammoniak / luktreducerande åtgärder (ex. täckning, stabilt svämtäcke, hur påfyllning av behållarna
sker, gödselspridningsteknik).

Mottagande av stallgödsel m.m.
Planerar företaget planerar att mottaga stallgödsel eller annat organiskt gödselslag? Om ja, ange typ mängd per år samt
från vem detta erhålls ifrån.

Analyser
Senaste stallgödselanalys utförd:
Senaste markkartering utförd:
Annan analys, ange:
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Spridningsareal
Tillgänglig egen spridningsareal på åker:
Tillgänglig egen spridningsareal på betesmark:
Arrenderad åker och betesmark enligt skriftligt gödselspridningsavtal / -kontrakt.
Ange antal hektar, fastighet samt markägare.

Leverans / försäljning av stallgödsel
Planerar företaget att leverera / sälja stallgödsel till annan brukare? Om ja, ange mängd, mottagare, fastighet samt
ägare / brukare.

Stallgödselspridning
Ange planerade spridningstidpunkter normalt sett (ex. vår - sommar antal % av gödseln, höst antal % av gödseln).
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Skyddsåtgärder längs vattendrag
Ange vilka skyddsåtgärder som vidtas vid spridning nära öppna diken, vattendrag, sjöar. Om ständigt bevuxna
skyddszoner finns, ange bredd räknat från dikets ovankant.

Avlopp
Ange var avlopp från spolplattor, personalutrymmen, mjölkrum, mjölkgrop, plansilo leds till.

Bekämpningsmedel
Bekämpningsmedel används ej.
Bekämpningsmedel används. Handhas i egen regi.
Bekämpningsmedel används. Handhas av annan. Ange:
Om bekämpningsmedel används, ange hur sker förvaring, rengöring av spruta, har utförare genomgått sprutförarkurs.
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Övriga kemiska produkter
Ange de kemiska produkter som används (ex. konstgödsel, mineraloljor, medicin och diskmedel), årsförbrukning samt
hur hantering och förvaring sker.

Cisterner
Ange antal, storlek, uppställning samt senaste besiktningsdatum på cisterner. Bifoga senaste besiktningsprotokoll. Om
cistern hyrs, ange namn på företaget som anlitas.

Siloanläggning
Beskriv ev siloanläggning, storlek och kapacitet.
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Farligt avfall
Ange det farliga avfall som uppkommer.
Avfallstyp

EWC-kod
(avfallskod)

Mängd / år

Ursprung

Transportör

På vilket sätt hanteras och förvaras det farliga avfallet?

Övrigt avfall
Ange hur kadaver omhändertas.

Ange vilket övrigt avfall som uppkommer eller sådant material som går till återvinning.
Material / Avfall

Mängd / år

Ursprung

Av vem och på vilket sätt transporteras respektive omhändertas materialet / avfallet?

Buller
Beskriv möjliga bullerstörningar samt eventuella bullerdämpande åtgärder.
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Omhändertagande

Kontrollfrågor
Beskriv den kontroll av verksamheten som behövs för att förhindra att onödiga störningar uppkommer. Redogör för
skötselrutiner, journalföring m.m.

Driftstörningar och haverier
Beskriv de rutiner som finns för att förhindra störningar på den yttre miljön i händelse av spill eller haveri.

Övrigt
Övriga uppgifter som behöver tillföras i ärendet.

Underskrift
_______________________________________
Ort och datum

_______________________________________________ ________________________________________________
Underskrift
Namnförtydligande

Skicka anmälan i två exemplar till Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och
bygg 971 85 Luleå eller lämna direkt i Stadshuset på Rådstugatan 11
Besök oss på internet: www.lulea.se
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