Anmälan av C-anläggning

Enligt 2 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Miljöenheten

Anmälan av C-anläggning -Lantbruk över 100 djurenheter
Enligt 2 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Administrativa uppgifter
Brukare/företagsnamn:
Kontaktperson:
Fastighetsbeteckning/-ar
(där animalieproduktionen
bedrivs):
Organisations-/personnummer:

Telefon kontaktperson:

Postadress:
Postnummer och ort:
Telefon:

Mobiltelefon:

E-post:

Djurhållning och gödselslag
Antal
utnyttjade
djurplatser

Djurslag

Antal djur med:
fastgödsel kletgödsel flytgödsel

djupströgödsel

Kalvar 1-6 månader
Ungdjur 6-12 månader
Ungdjur 12-24 månader
Am-/dikor
Mjölkkor
Hästar
Suggor
Slaktsvin
Fjäderfä

värphöns
slaktkycklingar

Annat, nämligen

Uppgifter för olika djurslag
Nötkreatur
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Avlopp från mjölkrum, -grop, plansilo leds till:
urin-/gödselbehållare
2/3-kammarbrunn
öppet dike/dräneringsrör
annat, nämligen
Diskmetod:
växeldisk
fosfatfattigt diskmedel
vanligt diskmedel med fosfat
annat, nämligen
Svin

slaktsvin:

ca

omgångar per år

suggor:

ca

omgångar smågrisar per sugga och år

ca

omgångar per år

Slaktkyckling/kal
koner

Lagring av gödsel
m2

Gödselplatta, volym
Gödseln kan i genomsnitt staplas på höjden

ca

m

Finns tak över plattan?

Nej

Ja

Finns stödmurar? (samt antal och dess höjd)

Nej

Ja

Urinbehållare

m3

Flytgödselbehållare

m3

Djupströgödsel lagrad i stuka (eller kompost)

m3

Annan lagring, nämligen:

m3

Mottagande av stallgödsel, slam m m
Företaget mottar:

Mängd per år
(ton eller m3)

Erhålls från
(företag, kommun etc.)

Stallgödsel
Avloppsslam e dyl.
Annat organiskt gödselmedel,
nämligen:

Analyser
Senaste stallgödselanalys utförd år:
Senaste markkartering/linjekartering utförd år:
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Aktuell spridningsareal
Åker, egen/arrenderad: (eget brukande, ange om arrendeavtal är muntligt)
Hektar

Fastighet

Åker, enligt skriftligt avtal/kontrakt för gödselleverans:
Hektar

Fastighet

Brukare/markägare

Permanent betesmark, egen och arrenderad (utanför egentlig åker):
Hektar

Fastighet

Gödselhantering
Ange hur gödselspridningen normalt fördelas över året:

Gödselvårdsanläggningar
Är Gödselbehållare täckt?
Ja, med

Nej

Är urinbehållare täckt?
Nej

stabilt svärmtäcke

lecakulor

lecakulor

hackad halm

hackad halm

presenning

presenning

tak (plåt, betong etc.)

tak (plåt, betong etc.)

annat:

annat:
Påfyllning av flytgödsel till
behållaren/behållarna sker:
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Gödselspridning
släpslangspridare
annan
teknik

Vid spridning av flytgödsel/urin i växande
gröda används:

bred-/spegelspridare

Nedbrukning
Vid spridning till annan än växande gröda
har gödseln i genomsnitt nedbrukats inom:

ca 4 timmar
ca 12 timmar
ca 24 timmar
ca två till flera dagar

Skyddsåtgärder längs vattendrag
Öppna diken/vattendrag gränsar till åkermarken som brukas av företaget
Nej
Ja, men det finns inte ständigt beväxta skyddszoner
Ja, och längs dessa finns ständigt bevuxna skyddszoner, vilka är
1-5 meter breda (räknat från dikets ovankant) längs ca

% av sträckningen

mer än 5 meter breda (räknat från dikets ovankant) längs ca
% av sträckningen
Skyddszon till vattendrag vid spridning av gödsel
m och vid spridning av
bekämpningsmedel
m

Kemikalier och avfallshantering
Uppgifter om cisterner
Cisterninnehåll

Volym/-er (m3)

Antal

Diesel
Eldningsolja
(EO1)
Spillolja
Gasol

st.
st.

st
st.

,

m3

,_____,

m3

,

,

,

,

Är besiktning (återkommande kontroll)
utförd?
Nej
Ja, ange år:
___,
__,
_
Nej

Ja, ange år:
________,________,________

m3

Nej

Ja, ange år:
________,________,________

,

m3

Nej

Ja, ange år:
________,________,________

Nej
3

Ja, ange år:
________,________,________

Nej

Ja, ange år:
________,________,________

Annat:
__________

st.

,

,

m

__________

st.

,

,

m3

Är cisternen/cisternerna:
Uppställda på
Ja
hårdgjord yta?
Försedda med tak?
Ja

Nej

Försedda med överfyllnadsskydd?

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Invallade?

Nej

Försedda med påkörningsskydd?
Sker tappning till fordon på
hårdgjord yta?

Ja

Nej
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Kemisk bekämpning av ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter
Bekämpning utföres av

Gårdens personal

Entreprenör

Aktuell behörighetskurs
Sprututrustning är
funktionstestad
Hur sker vattenpåfyllning av
sprutan?
Hur förvaras
bekämpningsmedel?
Övriga skyddsåtgärder:

Ja, år:

Nej

Ja, år:

Nej

Utförs ej

Förvaring av andra kemiska produkter, t.ex. smörjoljor samt farligt avfall
Avfallsslag

Kvantitet per år

Slutlig behandling/kvittblivande

Bekämpningsmedelsrester
Spillolja
Döda djur
Plastsäckar, emballage
Lysrör
Annat
Åtgärder för att minska uppkomna avfallsmängder:

Vem/vilka transporterar bort det farliga avfallet
som uppkommer i verksamheten?
Har denne tillstånd/anmälan att göra
Ja
detta?

Nej

Användning av energi
Energislag

Årsförbrukning

Elström
Biobränsle
Eldningsolja
Diesel (miljöklass)
Åtgärder för att spara energi:
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Övriga upplysningar
Här nedan finns utrymme att fylla i övriga upplysningar som t.ex. andelen vintergrön mark, växtodlingens
huvudinriktning, om växtodlingsplan och underlag för beräkning av växtnäringsgivor finns, om ekologisk
odling eller Sigillodling sker, används miljöledningssystem etc.

Anmälan skickas till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping.
Med anmälan skall aktuell karta och situationsplan bifogas. Av ritningen bör verksamhetens placering
framgå liksom läge och avstånd till, grannar, vägar, vattendrag och dricksvattentäkter. Om uppgifter
saknas kan anmälan inte handläggas.
För handläggning av anmälan tar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ut avgift enligt kommunens
taxa för miljöbalken, se www.nykoping.se

Underskrift

Ort och datum

Sökande, namnteckning

Namnförtydligande
GDPR-information
Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer/organisationsnr, namn, adress samt fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen
är att kunna hantera ditt ärende enligt Miljöbalken.
Dina uppgifter kommer att sparas 5-10 år. Därefter lämnas ärendet över till Stadsarkivet för slutlig arkivering.
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via epost
miljo@nykoping.se eller telefon 0155-24 89 20.
Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller
telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter
POSTADRESS
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad /Miljöenheten
611 83 NYKÖPING

BESÖKSADRESS
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se

Tfn: 0155-24 89 20
Epost: miljo@nykoping.se

Org nr: 21 20 00-29 40
Bankgiro: 619-03 42

