
 

 
 

 
  

 

 

 
      

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

  

   
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

lS Vetlanda 

□ □ □ 

□ □ 

Anmälan av jordbruksföretag 
eller annan djurhållning med 
mer än 100 djurenheter 
Enligt 9 kap 6 § miljöbalken 

Anmälan avser 
Nybyggt djurstall Till-/ombyggt djurstall Befintligt djurstall 

Brukare 
Namn Organisationsnummer/personnummer 

Gatuadress Postnummer och ort 

Fastighetsbeteckning Telefon/mobil 

E-postadress Önskar kommunicera via e-post 

Ja Nej 

Djurhållning och gödselslag 

Djurslag Antal djurplatser Antal djur med 
Totalt Utnyttjade Fastgödsel Kletgödsel Flytgödsel Djupströ 

Amkor, dikor 

Mjölkkor, inkl. sinkor 

Kalvar 

Ungnöt 6-12 mån 

Ungnöt äldre än 12 mån 

Får/getter äldre än 6 mån 

Lamm/killingar (< 6 mån) 

Hästar 

Suggor 

Slaktsvin äldre än 12 v 

Värphöns 

Unghöns 



 

 

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

   
 
 

       

 
  

  
   
  
  

  
   
  
  

  
  
   
  
  

   
   
  
  

 
   
  
  

 

  

   

   

   

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

□ □ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

□ 
□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

Lagring av stallgödsel 
Gödselplatta 1 (m2) Lagringshöjd 1 (m) Urinbehållare 1 (m3) Flytgödselbehållare 1 (m3) 

Gödselplatta 2 (m2) Lagringshöjd 2 (m) Urinbehållare 2 (m3) Flytgödselbehållare 2 (m3) 

Gödselplatta 3 (m2) Lagringshöjd 3 (m) Urinbehållare 3 (m3) Flytgödselbehållare 3 (m3) 

Annan lagring (ange typ av lagring och mängd i m3 eller ton) 

Täckning av urin- och gödselbehållare (ange typ av täckning samt rutiner för kontroll av täckningen) 

Påfyllning av urin- och gödselbehållare sker under täckning ovan täckning 

Avlopp 
Spolplattor 

Spolplattor saknas 
Urin- och gödselbehållare 
Slamavskiljare + infiltration eller motsvarande 
Annat, vilket 

Personalutrymmen 
Personalutrymme saknas 
Urin- och gödselbehållare 
Slamavskiljare + infiltration eller motsvarande 
Annat, vilket 

Mjölkrum, mjölkningsstall 
Mjölkrum ej aktuellt i verksamheten 
Urin- och gödselbehållare 
Slamavskiljare + infiltration eller motsvarande 
Annat, vilket 

Siloanläggningar för ensilage 
Siloanläggning saknas 
Urin- och gödselbehållare 
Separat tät brunn 
Annat, vilket 

Tvättvatten från stalltvätt 
Urin- och gödselbehållare 
Slamavskiljare + infiltration eller motsvarande 
Annat, vilket 

Analyser 

Inom verksamheten utförs följande analyser Senast utförd (år) 

Stallgödselanalys 

Markkartering 

Växtnäringsbalans 

Spridningsarealer 

Åkermark (ha) Permanent betesmark (ha) 
Egen Arrenderad Egen Arrenderad 



 

 

 
 

     
 

     

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
      
  

 

 
  

 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
    

    

    

    

    

    

    

□ □ 

□ □ 

□ □ □ 
□ 

Leverans och mottagande av stallgödsel 
Leverans av stallgödsel 

Nej Ja, ange mängd ton/år, samt typ av gödsel 
Mottagande av stallgödsel 

Nej Ja, ange mängd ton/år, samt typ av gödsel 

Spridning av stallgödsel 

Andel (%) av gödsel som sprids vid följande spridningstidpunkter 
Vår och sommar 
(mars till juli) 

Tidig höst 
(augusti till september) 

Sen höst 
(oktober till november) 

Vinter 
(december till februari) 

% % % % 

Spridning i växande gröda sker med följande spridningsteknik 
Bredspridning Bandspridning Ytmyllning 
Annan, vilken 

Andel (%) av vallbrotten som görs under följande tidsperioder 
Sommar och tidig höst (juni till september) 

% 
Sen höst och vår (oktober till maj) 

% 
Beskrivning av försiktighetsmått vid spridning av gödsel och bekämpningsmedel intill sjöar, diken och 
vattentäkter 

Avfallshantering 

Avfallsslag Mängd per år Slutlig behandling/kvittblivande Transportör 
Bekämpningsmedelrester 

Spillolja 

Batterier 

Lantbruksplast 

Kadaver 

Skrot 

Kasserat grovfoder 



 

 

  

 
 

    
 

 
 

      

    
    
  
  

 
    

 
 

 
    

 

 
 

    
 

 
 

      

    
    
  
  

 
    

 

 
 

 
    

 

 
 

    
 

 
 

      

    
    
  
  

 
    

 

 
 

 
    

 
 

       
  

 
 

      
 

    
 

        
     

 
     

 
  

□ □ □ □ □ 

□ □ 
□ □ 

□ □ 

□ 
□ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ 
□ □ 

□ □ 

□ 
□ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ 
□ □ 

□ □ 

□ 
□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ 

□ □ □ □ 
□ □ 

□ □ 

Förvaring av diesel- och eldningsolja 

1 
Cistern för 

Diesel Eldningsolja 
Volym (liter) Typ av cistern 

K S Skyddad S 

I mark Ovan mark 
Inomhus Utomhus 

Inom vattenskyddsområde 
Ja Nej 

Senast kontroll, datum 

Markförlagda ledningar 
Ingjutna ledningar 

Sekundärt skydd 
Nej Ja, typ 

2 
Cistern för 

Diesel Eldningsolja 
Volym (liter) Typ av cistern 

K S Skyddad S 

I mark Ovan mark 
Inomhus Utomhus 
Markförlagda ledningar 
Ingjutna ledningar 

Inom vattenskyddsområde 
Ja Nej 

Senast kontroll, datum 

Sekundärt skydd 
Nej Ja, typ 

3 
Cistern för 

Diesel Eldningsolja 
Volym (liter) Typ av cistern 

K S Skyddad S 

I mark Ovan mark 
Inomhus Utomhus 
Markförlagda ledningar 
Ingjutna ledningar 

Inom vattenskyddsområde 
Ja Nej 

Senast kontroll, datum 

Sekundärt skydd 
Nej Ja, typ 

Bekämpningsmedel 
Används kemiska bekämpningsmedel? 

Ja, i egen regi Ja, lejs in Nej 
Vem utför normalt kemisk bekämpning i verksamheten? 

Behörighet 
Klass 1L Klass 2L Ingen behörighet 

Finns sprutjournal tillgänglig på gården (även om bekämpningsarbetet lejs in)? 
Ja Nej 

Förvaring av kemiska bekämpningsmedel 
Låst utrymme Isolerat utrymme Hårt golv Utan golvbrunn 
Annat, ange Annat, ange 

Är sprutan funktionstestad? 
Ja, senast år Nej 



 

 

 
 

    
  

    
 

 
 
 

 

 

 
 

 
  

  
 

   
 

  
   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
    

 
   

     
   

□ □ 

□ □ 

Övriga upplysningar 
Används LRF:s Miljöhusesyn? 

Nej Ja 
Certifiering (exempel ekologisk produktion, Sigill eller annan kontroll utöver myndighetskontroll) 

Nej Ja 
Andra upplysningar som kan ha betydelse ur miljösynpunkt 

Information 
För handläggning av detta ärende utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Alla verksamheter är skyldiga att utföra en egenkontroll som är anpassad till verksamheten. Syftet med det är 
att förebygga hälsorisker och säkerställa redlighet. När miljö- och byggförvaltningen kontrollerar er 
verksamhet ska ni kunna redogöra för egenkontrollen. 

Bestämmelser om djurskydd kan beställas hos Jordbruksverket, telefon 0771- 223 223 eller på webbplatsen 
www.jordbruksverket.se 

Skicka din anmälan till 
Vetlanda kommun, miljö- och byggförvaltningen, 574 80 Vetlanda 
Telefon: 0383-971 80, miljo.bygg@vetlanda.se 

För effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och digital kommunikation. 

Information om personuppgiftshantering 
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registrering görs för att vi på ett 
säkert sätt ska kunna hantera ditt ärende. Vi kommer att hantera dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen 
(GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter 
som finns registrerade på dig, få uppgifter raderade samt få rättelse om något är felaktigt. Läs mer 
https://kommun.vetlanda.se/gdpr 

mailto:miljo.bygg@vetlanda.se
https://kommun.vetlanda.se/gdpr
www.jordbruksverket.se
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