ANMÄLAN AV JORDBRUK
Med djurhållning över 100 djurenheter
enligt miljöbalken
Verksamhetskod 1.20

Vid frågor kontakta:

Sida
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Skickas till:

Telefon: 026-240000
E-post: vgs@sandviken.se

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

* Fält som måste fyllas i.

Sökande/verksamhetsutövare
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn) *

Person-/organisationsnummer *

Utdelningsadress *

Kontaktperson (om bolag)

Postnummer och postort *

Telefon *

E-post

Mobiltelefon

Fakturaadress om annan än ovanstående
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn)

Person-/organisationsnummer

Adress

Kontaktperson/referenskod (om bolag)

Postnummer och postort

Telefon

Administrativa uppgifter
Ange samtliga fastighetsbeteckningar som jordbruket omfattar
Anmälan avser

Ny verksamhet

Anmälan av befintlig verksamhet

Ändring av befintlig verksamhet

Verksamhetsbeskrivning
Beskrivning av verksamheten eller den planerade ändringen*

Deltagit i LRF:s Miljöhusesyn*

Ja

Nej

Gårdscertifiering*

Ja

Nej

Blanketten fortsätter på nästa sida.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken
Väs tra Gästri klands s amhälls byggnadsför valtni ng

Besöksadress

Stadshuset, Odengatan 37

Telefon

E-post

Fax

Hemsida

026-24 00 00
026-27 07 75

vgs@sandviken.se
www.sandviken.se

Organisationsnr

212000-2346
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Spridningsareal *
Tillgänglig
spridningsareal

Arrenderad/kontrakt
Summa (ha)
(ha)

Ägd (ha)

Behov (ha)

Åkermark (ej träda)
Betesmark
Träda
SUMMA
Antal djurenheter *
Djurslag (antal djurenheter DE) Antal djur Antal DE
Mjölkko (1 DE)
Kalv, 1-6 mån eller yngre
(1/6 DE)
Ungdjur 6-12 mån (1/3 DE)

Djurslag (antal djurenheter DE) Antal djur Antal DE
Värphöns, 16 veckor eller äldre
(1/100 DE)
Unghöns upp till 16 veckor
(1/200 DE)
Slaktkycklingar (1/200 DE)
Kalkoner, gäss eller ankor inkl.
kycklingar upp till 1 veckas ålder
Strutsfåglar inkl. struts, emu och
nandu inkl. kycklingar upp till 1
veckas ålder (1/15 DE)
Suggor inkl. smågrisar upp till 12
veckors ålder (1/3 DE)

Diko (1/3 DE)
Köttdjur äldre än 1 år (1/3 DE)
Häst inkl. föl upp till 6 mån (1 DE)
Får eller get 6 mån eller äldre
(1/10 DE)
Lamm eller killingar upp till 6 mån
ålder (1/40 DE)

Sinsuggor (1/3 DE)
Slaktsvin eller avelsgaltar 12
veckor eller äldre (1/10 DE)
Annat djur:

Kaniner (1/100 DE)
SUMMA antal DE
Lagringsutrymmen *
Typ
Urinbrunn/-ar (m3)
Flytgödselbrunn/-ar (m3)
Gödselplatta/-plattor
(m3)
Djupströbädd på
gjuten platta
Djupströbädd på
annat underlag

Kontrakterad/
På fastigheten arrenderad

Totalvolym

Tömningsintervall

mån
Tömningsintervall

mån

Beräknad lagringstid för gödsel *
6 månader

8 månader

Blanketten fortsätter på nästa sida.

10 månader

Annat:

Behov

Diff +/-
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Behov av lagringskapacitet och spridningsareal *(Beräkningsunderlag för producerad mängd gödsel, fosfor och
spridningsareal ska bifogas)
Djurkategorier

Antal djur

Typ av gödsel1

Utsöndrad P/år
Volym (m3) (kg)

Behov av
spridningsareal

Mjölkkor, ……….kg mjölk/ko år
Am- och dikor
Ungnöt över 1 år
Varav: Kviga/stut
Vallfoderdjur
Köttdjur
Ungnöt under 1 år
Varav: Kviga/stut
Kalvar (<6 mån)
Sugga i produktion
Slaktsvin,………. Omg/år
Får/getter (>6mån)
Lamm/killingar (<6 mån)
Häst
Annat djur………………………
SUMMA
1.T. ex. Fastgödsel + urin, flytgödsel, djupströgödsel, kletgödsel

Avloppsvatten *
Uppkommer disk-/spolvatten?

Ja, mängd ………..m3/år

Om ja, leds till:

Nej

Uppkommer pressvatten från ensilage?

Ja, mängd……..…m3/år

Egen avloppsanl.

Om ja, leds till:

Nej

Flytgödselbrunn
Annat:

Annan brunn storlek…..m3

Hur stor yta (m2) har de gödselsystem som belastas med regnvatten?

Tillförs regnvatten till gödselhanteringen?

Ja, mängd………m3/år

Flytgödselbrunn
Annat:

Nej

Avlopp från plansilo leds till:
Avlopp från ev. personalutrymmen leds till:
Blanketten fortsätter på nästa sida.
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Farligt avfall *
Avfallstyp

Mängd kg/år

Mottagare (ej transportör)

Mängd Kg/år

Mottagare

Oljeavfall
Lösningsmedelsavfall
Färg- eller lackavfall
Bekämpningsmedelsrester
Blybatterier
Elavfall (lysrör etc)
Övrigt
Övrigt avfall *
Avfallstyp
Plastavfall
Kadaver
Metallskrot
Övrigt
Bekämpningsmedel
Hanteras kemiska bekämpningsmedel i egen regi?

Ja

Nej

Förvaras bekämpningsmedel i låst utrymme med hårdgjort golv utan golvbrunn?

ja

Nej

Sprutan rengörs på:

Gårdsplan

Gödselplatta

Biobädd

Utförs kemisk bekämpning på gården av förare som har sprutcertifikat?

Åker

Annat:
Ja

Nej

Cisterner
Finns cistern/-er i verksamheten?
Vad lagras i cisternen?

Ja

Eldningsolja

Siloanläggningar
Beskriv ev. siloanläggning (storlek och kapacitet)

Blanketten fortsätter på nästa sida.

Nej

Om ja, hur många:……………………st

Diesel

Ange senaste besiktningsdatum:…………………
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Störningar *
Finns risk för lukt till omkringliggande fastigheter?

Ja

Nej

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att minska risken för luktolägeheter för omgivningen?

Finns risk för störning i form av buller till omkringliggande fastigheter?
Ljudalstrare/typ av ljud

Ja

Nej

Tider då bullret pågår:

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att minska risken för bullerolägenheter för omgivningen?

Bilaga som ska bifogas
Karta/situationsplan (byggnader, gödsellagring och spridningsareal ska framgå.)
Underskrift
Ort *

Datum *

Underskrift *
Namnförtydligande *

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL, personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Du medger att information du
lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Mer information
www.sandviken.se/pul.

Information
Beräkning av gödsel och fosforproduktion
Se lagstiftning som kan hämtas på jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se:
•
Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket. Här finns schabloner för gödselvolym och
fosforproduktion i bilaga 7 och 8.

