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ANMÄLAN
Enligt 2 kap. 3 §
Miljöprövningsförordningen (2013:251)
– Animalieproduktion
För mer information eller för rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret.

Handläggningsavgift: 890 kronor/timme. Faktura skickas i efterhand.
Anmälan avser

Utökning av befintlig animalieproduktion
Nystart av animalieproduktion
Befintlig verksamhet
Planerad byggstart, datum

Företag
Företag, namn

Org-/Personnummer

Kontaktperson, namn

Adress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

Telefax (även riktnummer)

E-post

Fastighetsbeteckning (där animalieproduktion bedrivs)

Församling

Ort

Verksamhetsbeskrivning
Beskriv kort animalieproduktionens inriktning, djurens inhysning och gödselhanteringen

Befintliga och planerade stallar ritas in på ekonomisk karta och situationsplan, bilaga nummer

Antal djurplatser i
befintliga utrymmen

Djurslag

Antal djurplatser
efter utbyggnad

Typ av gödsel

Mjölkkor
Dikor eller amkor
Kalvar 1-6 månader
Kvigor eller stutar 6-12 månader
Tjurar 6-12 månader
Övrig nöt 1 år och äldre
Suggor
Slaktsvin eller avelsgaltar 12 veckor eller äldre
Värphöns eller kycklingmödrar
Slaktkycklingar
Unghöns upp till 16 veckor
Får
Hästar
Annat, specificera

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se
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Produktionsnivå
För mjölkkor (beräknad medelproduktion av mjölk per ko och år)

För köttdjur (beräknad tillväxt, gram/per dag)

För slaktsvin (beräknat antal omgångar slaktsvin/år)

För suggor (beräknat antal smågrisar per sugga och år)

Beräknad gödselproduktion (8 månader för nötkreatur, häst, får) (10 månader för svin, fjäderfä)
Fastgödsel, m³

Urin, m³

Flytgödsel, m³

Kletgödsel, m³

Ströbädd, m³

Disk/Spolvatten, m³

Annat, specificera

m³

Ange hur gödselmängden har beräknats

Hur sker utgödsling

Hur ofta sker utgödsling

Hur omhändertas spolvatten från stallrengöring m m

Hur omhändertas diskvatten

Gödselvårdsanläggningar
Gödselvårdsanläggningens/arnas läge skall markeras på ekonomisk karta och situationsplan, bilaga nummer

Gödselvårdsanläggningen har lagringskapaciteten i antal månader

Befintlig, m²

Planerad, m²

Stödmur, höjd, meter

Befintlig, m³

Planerad, m³

Täckt

Befintlig, m³

Planerad, m³

Täckt

Stödmur antal sidor

Gödselplatta
Urinbrunn

Ja

Flytgödselbehållare

Ja

Sker påfyllning under täckning

Nej

Brukar stallgödsel lagras som stuka på fält

Ja

Nej

Ja

Finns spolplatta för maskiner och redskap

Ja

Nej

Nej

Spolvatten leds till, specificera

Nej

Bekämpningsmedel/Kemikalier
Vem på gården har behörighet för hantering av bekämpningsmedel, namn

Anlitas maskinstation, vilken

Hur förvaras bekämpningsmedel och andra kemikalier, specificera

Vilken utrustning finns för att bestämma temperatur, vindriktning/vindhastighet, specificera

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se
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Var sker påfyllning av spruta, specificera

Hur sker påfyllning av vatten i sprutan, specificera

Cisterner för lagring av brandfarlig vätska
Cistern

m³

Inomhus

Ute

Under mark

Invallad

Tak

Påkörnings
skydd

Hantering av avfall
Hur förvaras farligt avfall, specificera (till exempel oljor, lösningsmedel, bekämpningsmedel, batterier)

Hur omhändertas farligt avfall, specificera

Hur omhändertas avfall ej klassat som farligt, specificera (till exempel plast, metallskrot)

Hur omhändertas kadaver, specificera

Spridningsareal
Ägd och arrenderad spridningsareal
Fastighet

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Egen areal (ha)

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

Arrenderad areal (ha)

e-postadress
miljo@mjolby.se
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Spridningsareal enligt spridningskontrakt
Kontrakt, bilaga nummer

Fastighet

Areal (ha)

Fastighetsägare

Areal (ha)

Fastighetsägare

Betesmark ägd/arrenderad/kontrakterad
Kontrakt, bilaga nummer

Fastighet

Total spridningsareal

Arealbehov enligt jordbruksverkets föreskrifter

Dominerande jordart

Senaste mark/linjekartering utförd, år

Gödselspridning
Gödsel sprids med följande utrustning, specificera

Nedmyllning sker på följande sätt

Nedmyllning kommer att ske inom antal timmar

Hur sker långväga gödseltransport

Markera spridningsarealerna på karta tillsammans med vattendrag och vattentäkter inom och i närheten till spridningsarealerna, karta bilaga nummer

Växtodlings/Gödslingsplan
Redovisa växtföljd, normal stallgödselgiva och normal tid för spridning

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se
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Mjölkrum/Personalutrymme
Storlek mjölktank

Typ av köldmedie

Mängd köldmedie

Toalett

Ja

Dusch

Nej

Ja

Nej

Storbal

Plansilo

Limpa på mark

Avlopp avleds till

Ensilage, hö
Ensilering sker i

Tornsilo

Pressvatten från ensileringen omhändertas på följande sätt

Höfläktar, antal

Åt vilket vädersträck

Bullerdämpning

Information till närboende ca 500 meter från djurstallet har skett i form av skriftlig information, bilaga nummer

.

Tidigare beslut som berör verksamheten från länsstyrelsen, miljönämnden

Underskrift
Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Namnteckning, sökanden

Namnförtydligande

Uppdaterad 2020-01-23 Miljökontoret

Anmälan med bilagor ska inges till Miljönämnden i två
exemplar.

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se
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INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN –
MILJÖNÄMNDEN I MJÖLBY KOMMUN
Miljönämnden sparar och behandlar personuppgifter om dig, såsom personnummer och övriga kontaktuppgifter.
Syftet är att kunna handlägga din ansökan/anmälan inom miljönämndens myndighetsutövning. Det innebär att dina
uppgifter kommer att bevaras.
De personuppgifter som behandlas om dig registreras i miljökontorets ärendehanteringssystem, uppgifterna
överförs inte till ett land utanför EU. Miljönämnden kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning. Miljönämnden
tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Mjölby kommun. Du har rätt att kontakta oss och begära ut information
om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen eller raderar
dina uppgifter. Begäran kan inskränkas av att annan lagstiftning kräver att uppgifterna bevaras.
Du når oss enklast på miljo@mjolby.se. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på
dataskyddsombud@mjolby.se.
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se

