Anmälan om djurhållning med över
100 djurenheter
Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

1. Sökande

Namn

Person-/Organisationsnummer

Adress
Postnr

Ort

E-post

Telefon/mobil

2. Fastighet där djurhållning ska bedrivas

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare om annan än sökande

3. Anmälan avser

Ny verksamhet
Ändring av befintlig verksamhet
Annat: ………………………………………………………………..
4. Verksamhetsbeskrivning (beskrivning av verksamheten eller den planerade ändringen)

5. Är verksamheten certifierad (till exempel KRAV, IP Sigill)?

Ja, vad: ………………………………………………
Nej
6. Spridningsarealer

Tillgänglig spridningsareal
Åkermark
Betesmark
Träda

Ägd mark (ha)

Arrenderad eller kontrakterad mark (ha)

7. Djurhållning och gödselslag (Ange antalet vid maximalt utnyttjande av befintliga och planerade byggnader)

Djurslag

Fastgödsel
och urin

Antal djurplatser för respektive gödseltyp
Kletgödsel

Flytgödsel

Djupströ

Stallperiod
(mån)

Mjölkkor
avkastning per år: …..…. kg mjölk per ko
Kvigkalvar, under 6 månader
Kvigor, 6-12 månader
Kvigor, över 12 månader
Tjurkalvar, under 6 månader
Tjurar/stutar, 6-12 månader
Tjurar/stutar, över 12 månader
Amkor/Dikor
Suggor, inkl. betäckta gyltor
Slaktsvinplatser
Värphöns, 16 veckor eller äldre
Unghöns, under 16 veckor
Slaktkycklingar
Antal djur per omgång: …………….
Antal omgångar per år: …………….
Häst, inkl. föl < 6 mån
Annat:
8. Lagringskapacitet för stallgödsel (Ange den lagringskapaciteten som finns eller som planeras)

Fastgödsel

Nr 1

Nr 2

Gödselplatta
Finns tak över plattan?
Finns stödmurar?

m2
Ja

Nej

m2
Ja

Nej

Ja, antal sidor: ……….

Ja, antal sidor: ……….

Nej

Nej

Stödmurarnas höjd?

meter

meter

Djupströgödsel
Lagras i stallet

Ja

Nej

Ja

Nej

Lagras på platta

Ja

Nej

Ja

Nej

Lagras i stuka

Ja

Nej

Ja

Nej

Flytgödsel
Flytgödselbrunn

m3

m3

Urinbrunn

m3

m3

Sker tillförsel av gödsel under
täckning?
Vad består täckningen av?

Ja

Nej

Ja

Nej

9. Hyrd lagringskapacitet

Finns lagringskontrakt för stallgödsel eller urin?

Ja

Nej

Kontrakt med, namn: ……………………………….

Fastighetsbeteckning: …………………………….

Kontrakterad volym: ………………………………..

Avtalstid: …………………………………………

10. Mottagning eller bortförsel av stallgödsel eller slam

Jag planerer att:

ta emot gödsel

lämna bort gödsel

Typ av gödsel:
Stallgödsel, ange typ (t.ex. flyt från nöt, djupströ
från häst): …………………………………..

Mängd per år
(ton eller m3)

Tas emot från/
lämnas till

Slam
Annat: …………………………………………
11. Avloppsvatten

Uppkommer disk- och spolvatten?

Ja, leds till: ……………………………

Nej

Uppkommer pressvatten från ensilage?

Ja, leds till: ……………………………

Nej

Finns hårdgjorda ytor (asfalt, betong) som saknar tak?

Ja, hur stor är ytan: ………..…… m3

Nej

Finns personaltoalett?

Ja, leds till: ……………………………

Nej

Sker rengöring av traktorer och andra arbetsmaskiner?

Ja, leds till: ……………………………

Nej

12. Analyser och kontroller

Senaste stallgödselanalys utförd år: ………………………………..
Senaste markkartering/linjekartering utförd år: ………………………..
Finns aktuell växtodlingsplan?

Ja

Nej

Anlitas växtodlingsrådgivare?

Ja, vem: ………………………………

Nej

13. Avfallshantering

Farligt avfall

Mängd per år

Transportör

Mottagare

Spillolja
Oljefilter
Fordonsbatterier
Bekämpningsmedelsrester
Lysrör
Färgrester
Annat: …………………...........
Finns journalföring över allt farligt avfall som uppkommer i verksamheten?

Ja

Nej

Övrigt avfall

Mängd per år

Transportör

Mottagare

Ensilageplast
Storsäckar
Plastdunkar
Metall
Kadaver
Annat: …………………………
14. Växtskyddsmedel

Används växtskyddsmedel?

Ja

Nej

Om ”Nej” är verksamheten ekologisk?

Ja

Nej

Bekämpningen utförs av:

Mig själv

Delvis

Anställd, namn: …………………..………………………….
Maskinstation, namn: ……..…………………………………
Finns användningstillstånd?

Ja

Nej

Sker spridningen inom vattenskyddsområde?

Ja

Nej

Hur förvaras växtskyddsmedlen?
Var sker påfyllning av sprutan?
Var sker rengöring av sprutan?
Vilken typ av spruta används i verksamheten?
Används ”Hjälpredan” vid bestämning av anpassade skyddsavstånd?
Ja

Nej, varför: …………………………………………………………………………………

15. Buller

Beskriv möjliga bullerstörningar samt eventuella bullerdämpande åtgärder:

16. Transporter

Beskriv transporter förknippade med verksamheten:

17. Energianvändning

Har energikartläggning genomförts för verksamheten?

Ja

Nej

Ange de energikällor som används i verksamheten:
Olja

Mängd per år: …………… m3

El

Mängd per år: …………… kWh

Flis

Mängd per år: …………… m3

Annat: ………………..

Mängd per år: ……………

Bilagor:

Skalenlig situationsplan som visar djurstall, gödselanläggningar, bostadshus och cisterner (Obligatorisk)
Karta över egen och kontrakterad spridningsareal (Obligatorisk)
Energikartläggning och energiplan
Avgift

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar ut en avgift på 1 047 kr/timme handläggningstid (avser år 2021). Timavgiften
ändras årligen utifrån prisbasbeloppet. Avgiften tas ut även om anmälan leder till ett förbud.
Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen
är myndighetsutövning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är personuppgiftsansvarig. Vid frågor,
kontakta oss via e-post: miljonamnden@hassleholm.se eller telefon: 0451-26 70 00. Du kan även kontakta
dataskyddsombudet på dataskyddsombud@hassleholm.se. På www.hassleholm.se/personuppgifter kan du läsa
mer om hur Hässleholms kommun hanterar personuppgifter.

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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