INFORMATION

Information om anmälan enligt miljöbalken för jordbruk med mer
än 100 DE
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Enligt miljöbalkens 9 kap, 6 § är det förbjudet att utan tillstånd eller anmälan bedriva
miljöfarlig verksamhet. Enligt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd räknas till sådan verksamhet bl. a:

Datum

2011-02-22

uniForm KUB101 v 1.0, 2005-11-25

1. Anläggning för stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter (DE),
dock ej inhägnad. En djurenhet är det samma som:
•

en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),

•

sex kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex
månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret,

•

tre övriga nöt, sex månader eller äldre,

•

tre suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas
som suggor,

•

tio slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre. Gyltor som inte är betäckta
räknas som slaktsvin,

•

en häst inklusive föl upp till upp till sex månaders ålder,

•

tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder samt
avelshannar,

•

100 kaniner,

•

100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas som värphöns.

•

200 unghöns, upp till 16 veckors ålder,

•

200 slaktkycklingar, 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive ungar upp till en
veckas ålder,

•

15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en
veckas ålder.

•

tio får eller getter, sex månader eller äldre,
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•

40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.

För övriga djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk träck
och urin.
2. ändra en verksamhet av ovan angivet slag om ändringen är av betydelse från
störningssynpunkt, eller
3. ändra en tillståndspliktig verksamhet med djurhållning om ändringen inte kräver
tillstånd enligt miljöbalken. (Tillstånd krävs inte om ändringen är mindre och inte
innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan
uppkomma).
Observera att det krävs en anmälan innan verksamheten kommer upp i 100 DE,
oavsett om det är en tillfällig ökning eller inte. Innan gränsen 100 DE passeras ska
anmälningsförfarandet vara färdigt.
I begreppet jordbruk innefattas såväl växtodling som djurhållning med
stallbyggnader, lagringsutrymmen etc. på samma brukningsenhet. Om samma
verksamhetsutövare bedriver djurhållning på flera fastigheter som är åtskilda från
varandra, måste hänsyn tas till om besättningarna är fristående enheter. Kontakta
Miljö & Hälsoskydd om det råder någon tvekan om saken.
Anmälan skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska
beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten skall kunna bedöma den
miljöfarliga verksamhetens art, omfattning och miljöeffekter.
Allmänna hänsynsregler
Det är verksamhetsutövarens ansvar att visa att de allmänna hänsynsreglerna i
miljöbalken följs. De allmänna hänsynsreglerna är bland annat:
Bevisbörderegeln (miljöbalken 2 kap 1 §)

Det är du som företagare som ska bevisa att de förpliktelser, regler, följs vid tillsyn
och prövning enligt miljöbalken. Det är inte tillsynsmyndigheten som behöver visa
motsatsen.
Kunskapskravet (miljöbalken 2 kap 2 §)

Som företagare måste du skaffa den kunskap som krävs för att veta hur din
verksamhet påverkar miljön och människors hälsa och på vilket sätt du kan motverka
sådan skadlig påverkan.
Det innebär bland annat att du måste hålla dig uppdaterad om vad som händer inom
ditt verksamhetsområde.
Försiktighetsprincipen (miljöbalken 2 kap 3 §)

Du måste vidta skyddsåtgärder, begränsa verksamheten och vidta andra
försiktighetsmått som behövs om det finns risk för att verksamheten kan medföra
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Vid yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga teknik användas.
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Produktvalsprincipen (miljöbalken 2 kap 4 §)

Du skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska
organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de
kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre
farliga.
Med bioteknisk organism menas en produkt som till exempel framställts i
bekämpningssyfte. En produkt som helt eller delvis består av eller innehåller
mikroorganismer, nematoder, spindeldjur eller insekter.
Hushållnings- och kretsloppsprinciperna (miljöbalken 2 kap 5 §)

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror
och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.
I första hand skall förnybara energikällor användas.
Lokaliseringsprincipen (miljöbalken 2 kap 6 §)

Platsen där verksamheten ska pågå ska väljas så att påverkan på miljön eller
människors hälsa minimeras. Exempel kan vara att där det kan finnas en risk för
utsläpp från verksamheten får den inte placeras nära en vattentäkt. Ett annat exempel
kan vara att bullrig eller luktande verksamhet placeras med ett tillräckligt avstånd till
bostadsbebyggelse.
Förorenaren betalar (miljöbalken 2 kap 8 §)

Det är den som förorenar eller orsakar en olägenhet för miljön som ska betala för att
avhjälpa skadan.
Er anmälan bör innehålla följande
Allmänt

•

En allmän beskrivning av verksamheten/ändringen.

•

Företagets namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer samt
fastighetsbeteckning för samtliga anläggningar med djurhållning respektive
åkermark som används/brukas.

Djurhållning

•

Djurslag och djurantal.

•

Maximalt antal djurplatser för respektive djurslag som den planerade
anläggningen kommer att omfatta, varvid även djurplatser i befintliga djurstallar
anges.

•

Situationsplan eller förminskad ritning med kort beskrivning av samtliga
djurstallars placering och principutförande. På situationsplanen anges antalet
djurplatser i varje stallavdelning, utrymmen för lagring av gödsel och ensilage
samt rastgårdar och andra hårdgjorda ytor m.m.

Växtodling och gödselhantering

•

Aktuell översiktskarta (förslagsvis 1:10 000) där planerade och befintliga
djurstallars läge samt odlings- och gödselspridningsarealernas begränsningslinjer
tydligt anges (åker och betesmark). På kartan bör även finnas/redovisas bostadsoch fritidshus, som sökanden inte förfogar över och allmänna byggnader inom
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500 meter från anläggningen. Vidare redovisas/markeras vattentäkter samt öppna
diken och vattendrag i direkt anslutning till odlings- och spridningsarealerna.
•

Karta eller beskrivning över jordarter och markkartering på den odlade
åkermarken.

•

Kopior på eventuella arrendekontrakt med uppgift om arealer.

•

Redovisning av tillgängliga gödselspridningsarealer. Om spridning kommer att
ske på mark som sökanden inte själv brukar, skall kopior på avtal om
gödselspridning bifogas. Avtalet skall innehålla uppgifter om storleken på den
areal som upplåts och den mängd gödsel och gödseltyp som spridningen avser.

•

Uppgifter om spridningsutrustning och spridningsteknik (tidpunkt på året, bredeller bandspridning, tid före nedbrukning).

•

Gödslingsbehovet ska grundas på markkartering och stallgödselanalys. I
växtodlingsplan eller motsvarande ska framgå den enskilda grödans
gödslingsbehov utifrån förväntad skördenivå, spridningstidpunkt och gödselgiva.

•

Årlig mängd inköpt gödsel samt typ av gödsel.

•

Olika djurslags beräknade maximala stallgödselproduktion per år och arealbehov
för spridning.

•

Storlek och utförande på gödselhanteringssystem mellan djurstall och
lagringsutrymmen för olika gödseltyper (gödselbehållare, gödselplatta,
urinbehållare eller motsvarande) samt hur omhändertagande av avloppsvatten
från ev. mjölkrum sker.

Kemikalier

•

Lista över använda kemikalier och mängder, en typisk besprutningsplan, samt
över använda mängder oljor av olika slag (för uppvärmning av lokaler samt i
jordbruksdriften).

•

Beskrivning av lagerutrymme för kemikalier (t.ex. kemiska bekämpningsmedel
och olika slag av oljor, invallningsvolym, säkerhetsanordningar och utrustningar
etc.).

•

Beskrivning av hur kemisk bekämpning utförs och av besprutningsutrustningen
samt hur den fylls, töms, rengörs och i övrigt sköts. Uppgifter om ev. tillstånd
och utbildningar.

Avfallshantering

•

Beskrivning av vilka typer av avfall och mängder som produceras i verksamheten
samt en redogörelse för hur de olika typerna hanteras, mellanlagras/förvaras och
tas om hand (farligt avfall, jordbrukets farliga avfall, annat avfall, jordbrukets
speciella avfall, ev. kompostering etc.).

Övrig Information

I enlighet med av kommunfullmäktige beslutad taxa, taxebilaga 1, tas en
prövningsavgift ut om 723 kr per timme nedlagd prövningstid. I denna avgift ingår
granskning av erforderliga handlingar, erforderliga besiktningar, meddelande av
beslut, resekostnader samt övriga omkostnader och åtgärder.
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Anmälan om miljöfarlig verksamhet/ändring av miljöfarlig verksamhet skickas i två
exemplar till Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommun, 434 81
Kungsbacka.
Om Miljö & Hälsoskydd upptäcker att det saknas viktiga uppgifter i anmälan
kommer förvaltningen att begära in kompletteringar.
Kontakta oss vid frågor:
Anna Hallin
miljöskyddsinspektör

Annika Olsson
miljöskyddsinspektör

030-834972

0300-834969
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