Anmälan om
jordbruksverksamhet
med djurhållning
Skickas till
Lilla Edets kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
463 80 Lilla Edet

Anmälan enligt 1 kap 10 § och 2 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen (2013:251), anläggning med
stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter
(verksamhetskod 1.20). Anmälan ska sändas in senast 6
veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av
befintlig verksamhet.

Verksamhetsutövare
Person-/Företagsnamn

Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Kontaktperson

Postort

Telefonnummer

E-postadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Fastighetens adress

Postnummer

Postort

Anmälan avser
Planerad verksamhet med beräknat startdatum:

Befintlig verksamhet

Verksamhet
SNI-kod

Produktionsplatsnummer

Typ och beskrivning av verksamheten

Egen spridningsareal, ha:

Arrenderad areal, fastighetsbeteckning och ha:

Beräknat antal djurenheter Typ av gödsel och beräknad årsmängd i m3

Djurslag (enligt jbvs uppdelning av djurenheter)

Kemikaliehantering
Växtskyddsmedel hanteras i verksamheten

Behörighetsklass

1L

2L Sprutförare:

Växtskyddsmedel lagras på fastigheten
Kontrollrapport bifogas

Cistern för förvaring av drivmedel eller eldningsolja finns

Ja

Anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedia finns

Lilla Edets kommun
463 80 Lilla Edet

Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Internet:
www.lillaedet.se

Tel:

0520-65 95 00

Nej

Kontrollrapport bifogas

Ja

Nej

E-post: kommunen@lillaedet.se
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Gödselhantering
Utgödslingsmetod:

Beräkning av lagringsbehov
och kapacitet bifogas

Nej

Ja

Gödselplatta kopplad till
urinbrunn/uppsamlingsbrunn

Kapacitet platta (m3):

Gödselplatta, storlek (m2):
Gödselbrunn, storlek (m3):

Ja

Tak på brunn

Nej

Beskrivning bifogas

Övrigt:

Ja

Nej

Ensilering
Ensileringsmetod

Behandling av pressaft

Avlopp
Behandling av avlopp från mjölkrum och mjölkningsstall

Avlopp saknas
Behandling av avlopp från andra utrymmen t.ex. personalutrymme

Avlopp saknas

Avfall som uppkommer i verksamheten
Mängd/år

Plastavfall

Omhändertagande av avfall

Övrigt avfall

Farligt avfall

Transporttillstånd för farligt avfall

Ja

Nej

Extern transportör:

Tillståndet bifogas

Ja

Nej

Dokumenterad egenkontroll
Miljöhusesyn

Övrig:

Till anmälan bifogas
Situationsplan över stallbyggnader och gödselvårdsanläggningar.
Karta där avsedd spridningsareal och närliggande vattendrag och vattentäkter markerats.
Annan bilaga, exempelvis gödselavtal, uträkning av lagringsbehov, spridningsavtal, växtodlingsplan.
Avgift för anmälan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.
När du fyller i denna blankett kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns
verksamhetssystem. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.
Datum

Ort

Underskrift

Namnförtydligande
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