Miljö- och byggavdelningen
683 80 HAGFORS
Anmälan om bedrivande av lantbruk enligt
2 kap 3§ MPF (2013:251)

Skriv tydligt

Uppgifter om fastighet och sökande
Företagets namn

Fastighetsbeteckning (där animalieproduktion bedrivs)

Kontaktperson

Person-/organisationsnummer

Adress

Telefon

Postnummer

Postort

E-post

Anmälan gäller
Nystart av animalieproduktion
Utökning av befintlig animalieproduktion

Fastighetsägare om annan än brukaren
Namn

Telefon

Adress

Mobil

Postnummer

Postort

E-post

Beskriv verksamheten inklusive omfattning (inriktning, djurens inhysning &
gödselhantering)

Besöksadress
Dalavägen 12

Postadress
683 80 HAGFORS

E-post: miljo.bygg@hagfors.se

Telefon
0563-185 00 vxl

Telefax
0563-618 98

Org. nr
212000-1884

Bankgiro
108-3179

Djurhållning
Djurslag

Antal djurplatser i bef.
utrymmen

Antal djurplatser efter
utbyggnad

Typ av gödsel (fast, klet, flyt,
ströbädd)

Mjölkkor

Ungdjur äldre än 1 år

Ungdjur yngre än 1 år

Dikor

Ungdjur för köttproduktion

Suggor

Gyltor

Slaktsvin

Värphöns, frigående

Värphöns, bur

Slaktkycklingar

Unghöns

Får

Hästar

Mink

Annat

Produktionsnivå
Mjölkkor. Beräknad produktion av mjölk per ko och år:

Köttdjur. Beräknad tillväxt gram per dag:

Slaktsvin. Beräknat antal omgångar slaktsvin per år:

Suggor. Antal omgångar per sugga och år:

Slaktkyckling. Antal omgångar per år:

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i miljö- och byggnämndens register. Registren är tillgängliga
för allmänheten. För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljö- och byggavdelningen.

Beräknad gödselproduktion (8 månader för nötkreatur, häst och får, 10 månader för
svin och fjäderfä)
Fastgödsel:
Urin:
Flytgödsel:
Kletgödsel:
Ströbädd:
Disk/spolvatten:
Annat:

Övriga frågor
Ange hur gödselmängden har beräknats:

Hur sker utgödsling?

Hur ofta sker utgödsling?

Hur omhändertas spolvatten från stallrengöring?

Hur omhändertas diskvatten?
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Gödselvårdsanläggningar

Ja

Nej
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Urinbehållare_____m , täckt?
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Flytgödselbehållare_____m , täckt?
Sker påfyllning under täckning?
Brukar stallgödsel lagras som stuka på fält?
Finns spolvatten för maskiner och redskap?

Gödselplatta:________m
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stödmurar:_________

antal sidor:_________

Spolvatten leds till:_________________________________

Mjölkrum
Mjölkrummets avlopp leds till:_________________________________
Mjölktankens storlek:________________________________________

Typ av köldmedia:

Mängd köldmedia:

Diskmetod:
Personalutrymme

Ja

Nej

Finns toalett?
Finns dusch?
Avlopp leds till:
Ensilage/hö
Ensilering sker i:
Tornsilo

Storbal

Plansilo

Limpa på mark

Pressvatten från ensileringen omhändertas på följande
sätt:______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Antal höfläktar:_____________ Åt vilket väderstreck:_____________
Bullerdämpning:______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Spridningsareal
Ägd och arrenderad spridningsareal
Fastighet

Egen areal (ha)

Arrenderad areal (ha)

Areal (ha)

Fastighetsägare

Spridningsareal enligt spridningskontrakt
Fastighet

Total spridningsareal:_______________________
Arealbehov enligt jordbruksverkets föreskrifter:_________________
Dominerande jordart:_____________________
Senaste markkartering utfört år:_______________

Betesmark ägd/arrenderad/kontrakterad
Fastighet

Areal (ha)

Fastighetsägare
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Gödselspridning
Gödsel sprids med följande utrustning:____________________________________________________

Nedmyllning sker på följande sätt:________________________________________________________

Nedmyllning kommer normalt att ske inom: __________timmar

Hur sker långväga gödseltransporter?_____________________________________________________

Växtodlings/gödslingsplan
Enkel växtodlings/gödslingsplan med uppgift om gröda, normal stallgödselgiva, tidpunkt för spridning m m:

Bekämpningsmedel
Vem på gården har behörighet för hantering av bekämpningsmedel?_______________________________
Anlitas maskinstation, vilken?______________________________________________________________
Hur förvaras bekämpningsmedel och andra kemikalier?_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Vilken utrustning finns för att bestämma temperatur, vindriktning och vindhastighet?___________________
_____________________________________________________________________________________
Var sker påfyllning av spruta?______________________________________________________________
Hur sker påfyllning av vatten i sprutan?______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Dieselcistern
3

Volym (m )

Inomhus

Utomhus

Under
mark
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Invallning

Tak

Påkörningsskydd

Avfall
Hur omhändertas avfall? (ex plast & metallskrot)
______________________________________________________________________________________
Hur förvaras farligt avfall? (ex oljor, lösningsmedel, bekämpningsmedel, batterier):
______________________________________________________________________________________
Hur omhändertas farligt avfall?
______________________________________________________________________________________
Hur omhändertas kadaver?
______________________________________________________________________________________

Tidigare beslut
Finns det några tidigare beslut som berör verksamheten från länsstyrelsen och/eller miljö- och
byggnämnden?

Till anmälan ska bifogas
• Befintliga och planerade stallar, inritade på ekonomisk karta och situationsplan
• Gödselvårdsanläggningens/-arnas läge ska markeras på ekonomisk karta och situationsplan
• Spridningsarealerna utmärkta på karta tillsammans med vattendrag och vattentäkter inom och i
närheten till spridningsarealerna. Markera även bostäder inom 200 m från spridningsarealerna.
• Spridningskontrakt
• Karta där betesmarken är markerad
• Arrendekontrakt
• En kopia på den skriftliga information som närboende (ca 500 m från djurstallet och 200 m från
spridningsarealen) har fått

Sökandes underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Skriv ut ifylld anmälan, skriv under den och skicka anmälan och bilagor i två
exemplar till:
Hagfors Kommun
Miljö- & byggavdelningen
683 80 Hagfors
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