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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
Hallsbergs kommun 
Drift- och servicenämnden 

Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Internetadress 

694 80 Hallsberg www.hallsberg.se 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 
enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808), 
anläggning med 100-400 djurenheter, 
verksamhetskod 1.20 

I syfte att kunna hantera din anmälan kommer Drift- och servicenämnden att behandla dina personuppgifter enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besök 
www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 

Anmälan avser 

☐ Ny verksamhet ☐ Ändring av befintlig verksamhet ☐ Annat: 

Administrativa uppgifter 
Företag/namn Organisationsnummer 

Adress Telefon 

Postnummer Postort E-post

Ägare Telefon, ägare 

Kontaktperson Telefon, kontaktperson 

Fakturaadress (om annan än ovan) 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Fastighetens adress Postnummer Ort 

Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde? ☐ Ja ☐ Nej 

Verksamhetsbeskrivning 
Beskriv omfattning, djurslag, antal djur, djurplatser, produktionssystem, mjölkavkastning, mm. 

http://www.hallsberg.se/
www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen
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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
Hallsbergs kommun 
Drift- och servicenämnden 

Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 
 

drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se  

Internetadress 
694 80 Hallsberg   www.hallsberg.se 

    

 

 

Uppgifter om lagringskapacitet fastgödsel och urin 
Storlek på gödselplatta (m2) Antal stödmurar på gödselplatta Höjd på stödmurar 

Hur tas regnvatten på gödselplattan om hand? 

☐ Kopplat till urinbrunn ☐ Annat:  

Antal urinbrunnar Storlek på brunnar (m3) 

 1.  2.  3.  

Tillägg för vatten från tak, platta, plansilo (m3) Tillägg för vatten från spolning av mjölkgrop (m3) 

Tillägg för vatten från mjölkrum (m3) Tillägg för vatten från spolning av stall vid omgångsuppfödning (m3) 

Ammoniak-/ och luktreducerande åtgärder (beskriv vad brunnen har för typ av täckning och hur påfyllning av behållaren sker) 

 

Uppgifter om lagringskapacitet flytgödsel 
Antal flytgödselbrunnar Storlek på brunnar (m3) Lagringskapacitet (månader) 

 1.  2.   

Tillägg för vatten från tak, platta, plansilo (m3) Tillägg för vatten från spolning av mjölkgrop (m3) 

Tillägg för vatten från mjölkrum (m3) Tillägg för vatten från spolning av stall vid omgångsuppfödning (m3) 

Ammoniak-/ och luktreducerande åtgärder (beskriv vad brunnen har för typ av täckning och hur påfyllning av behållaren sker) 

 

Uppgifter om lagringskapacitet djupströgödsel 
Lagras djupströgödsel i stall? Tidsperiod Antal månader 

☐ Ja ☐ Nej   

Hur ofta sker utgödsling/byts bädden ut? 

Beskriv hur utgödslad gödsel lagras 

 

Uppgifter om stukalagring 
Sker stukalagring i fält? Tidsperiod Antal månader 

☐ Ja ☐ Nej   

Beskriv hur gödseln lagras 

Beskriv fältets jordart, lutning samt skyddsavstånd till vattendrag, brunnar och diken 

http://www.hallsberg.se/
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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
Hallsbergs kommun 
Drift- och servicenämnden 

Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Internetadress 

694 80 Hallsberg www.hallsberg.se 

Avloppsvatten 
Avloppsvatten från mjölkrum avleds till 

☐ Urin-/flytgödselbehållare ☐ Infiltration/markbädd ☐ Annat: 

Avloppsvatten från mjölkgrop avleds till 

☐ Urin-/flytgödselbehållare ☐ Infiltration/markbädd ☐ Annat: 

Avloppsvatten från befintlig personaltoalett avleds till 

☐ Urin-/flytgödselbehållare ☐ Infiltration/markbädd ☐ Annat: 

Om avloppsvatten från befintlig personaltoalett avleds till urin-/flytgödselbehållare, finns giltig dispens? 

☐ Ja ☐ Nej 

Avloppsvatten från nybyggd personaltoalett avleds till 

☐ Infiltration/markbädd ☐ Annat: 

Uppgifter om hyrd lagringskapacitet (uppgifter om hyrd lagringskapacitet ska även ifyllas i bilaga 1) 
Finns lagringskontrakt för stallgödsel/urin/flytgödsel? 

☐ Ja ☐ Nej 

Uppgifter om mottagning av stallgödsel (uppgifter om mottagning av stallgödsel ska även ifyllas i bilaga 2) 
Tas stallgödsel/urin/flytgödsel emot? 

☐ Ja ☐ Nej 

Uppgifter om bortforsling av stallgödsel (uppgifter om bortforsling av stallgödsel ska även ifyllas i bilaga 3) 
Förs stallgödsel/urin/flytgödsel bort? 

☐ Ja ☐ Nej 

Uppgifter om verksamhetens spridningsareal (uppgifter om ägd och arrenderad areal ska även ifyllas i bilaga 4) 
Total tillgänglig spridningsareal (ha) Uttagen areal (träda, ha) Betesmark (ha) 

Uppgifter om markkartering 
Är markkartering utförd? År när markkarteringen är utförd 

☐ Ja ☐ Nej 

Är hela den odlade marken karterad? Kommentar 

☐ Ja ☐ Nej 

Förekommer fosforklass fem? Ange areal i ha med fosforklass 5 

Har uppföljningskartering skett? Datum för uppföljningskartering 

☐ Ja ☐ Nej 

Uppgifter om stallgödselanalys 
Har du under kalenderåret utfört analys av urin/flytgödsel? Om kväveanalys ange halt av ammoniumkväve 

☐ Ja ☐ Nej 

Annan analys, ange vad som analyserats samt halt. 

☐ Ja ☐ Nej 

http://www.hallsberg.se/
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Uppgifter om växtodling 
Förs växtodlings- och gödslingsplan? 

☐ Ja ☐ Nej 

Anlitas växtrådsgivare? Namn växtrådsgivare 

☐ Ja ☐ Nej 

Har växtnäringsbalans gjorts för gården? Datum när växtnäringsbalans är gjord Växtnäringsbalans utförd av 

☐ Ja ☐ Nej 

Kommentera resultat av växtnäringsbalans 

 

Uppgifter om spridning av stallgödsel 
 

 Sprider själv Maskinstation Spridningsteknik (släpslang, bred, myllning) Sker nedbrukning? Nedbrukning efter antal timmar 

Fastgödsel ☐ ☐  ☐ Ja ☐ Nej  

Urin ☐ ☐  ☐ Ja ☐ Nej  

Flytgödsel ☐ ☐  ☐ Ja ☐ Nej  

Djupströgödsel ☐ ☐  ☐ Ja ☐ Nej  

 

Uppgifter om tidpunkt för spridning av stallgödsel 
 

Ange planerade spridningstidpunkter normalt sett, antal % av gödseln som sprids samt i vilken gröda. 
Exempelvis 50 % flytgödsel i vall maj-juni 

Vår: 

Sommar: 

Ange planerade spridningstidpunkter normalt sett, datum, antal % av gödseln som sprids och till vilken gröda 
Höst: 

 

Uppgifter om skyddsåtgärder längs vattendrag 
Ange vilka skyddsavstånd samt övriga skyddsåtgärder som vidtas vid spridning av gödsel nära öppna diken, vattendrag, sjöar. 
Om ständigt bevuxna skyddszoner finns, ange bredd räknat från dikets ovankant. 

http://www.hallsberg.se/
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Finns åkermark som lutar mer än 10 % mot dike, vattendrag? 

☐ Ja ☐ Nej 

Om ja, ange hur stor areal? 

Om ja, hur sker spridning av gödsel på arealen? 

 

Uppgifter om bekämpningsmedel 
Hur sker spridning av bekämpningsmedel? 

☐ Sprutar själv ☐ Anlitar entreprenör som heter:  

Behörighet (klass)/tillstånd nr Giltighet t.o.m. år 

Typ av spruta Volym (l) Rampbredd Senaste funktionstest (år) 

Hur förvaras bekämpningsmedel? (låst, tätt golv, skyltat, invallning) 

Beskriv eget underhåll av sprutan 

Förvaras bekämpningsmedel åtskilt från brandfarliga varor som t ex. oljor 

☐ Ja ☐ Nej 

Var sker påfyllning av spruta? På vilket underlag? Skyddsavstånd till brunnar, vattendrag, sjöar m.m. 

Var sker inre rengöring av spruta? På vilket underlag? Skyddsavstånd till brunnar, vattendrag, sjöar m.m. 

Var sker yttre rengöring av spruta? På vilket underlag? Skyddsavstånd till brunnar, vattendrag, sjöar m.m. 

Var står sprutan uppställd mellan bekämpningar? 

 

Kemikalier 
Beskriv hur kemikalier, t ex. oljor, diskmedel och konstgödsel, förvaras (tätt golv, avlopp, invallning, absorptionsmedel) 

http://www.hallsberg.se/
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Cisterner 

Innehåll Volym Placering Invallning? Invallningens volym 

  ☐ Ovan mark ☐ I mark ☐ I byggnad ☐ Ja ☐ Nej  

  ☐ Ovan mark ☐ I mark ☐ I byggnad ☐ Ja ☐ Nej  

  ☐ Ovan mark ☐ I mark ☐ I byggnad ☐ Ja ☐ Nej  

  ☐ Ovan mark ☐ I mark ☐ I byggnad ☐ Ja ☐ Nej  

  ☐ Ovan mark ☐ I mark ☐ I byggnad ☐ Ja ☐ Nej  

  ☐ Ovan mark ☐ I mark ☐ I byggnad ☐ Ja ☐ Nej  

  ☐ Ovan mark ☐ I mark ☐ I byggnad ☐ Ja ☐ Nej  

Beskriv vilket typ av underlag cisterner är uppställda på 

Ange vilka skyddsavstånd som finns till brunnar, vattendrag, sjöar, vattenförande dike 

 

Uppgifter om tvätthall/verkstad 
Finns tvätthall eller verkstad med avlopp/golvbrunnar? 

☐ Ja ☐ Nej 

Om avlopp, finns slamavskiljare? Kommentar 

☐ Ja ☐ Nej 

Finns efterföljande rening? Vilken typ? 

☐ Ja ☐ Nej 

Om avlopp, finns oljeavskiljare? Oljeavskiljarens klass 

☐ Ja ☐ Nej 

Finns larm på oljeavskiljaren? Beskriv hur kontroll av larm och oljeavskiljare görs 

☐ Ja ☐ Nej 

Tömning av oljeavskiljare utförs av Hur ofta töms oljeavskiljaren? 

 

Uppgifter om spolplatta 
Finns spolplatta med avlopp/golvbrunnar? 

☐ Ja ☐ Nej 

Om avlopp, finns slamavskiljare? Kommentar 

☐ Ja ☐ Nej 

Finns efterföljande rening? Vilken typ? 

☐ Ja ☐ Nej 

Om avlopp, finns oljeavskiljare? Oljeavskiljarens klass 

☐ Ja ☐ Nej 

Finns larm på oljeavskiljaren? Beskriv hur kontroll av larm och oljeavskiljare görs 

☐ Ja ☐ Nej 

Tömning av oljeavskiljare utförs av Hur ofta töms oljeavskiljaren? 

 

http://www.hallsberg.se/
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Avfallshantering 

Typ av avfall Mängd/år Förvaring Transportör Slutligt omhändertagande 

Kadaver 

Plast 

Metallskrot 

Farligt avfall 

Typ av farligt avfall Mängd/år Förvaring Transportör Slutligt omhändertagande 

Spillolja 

Lösningsmedel 

Färg och lack 

Syra, lut 

Bekämpningsmedel 

Blybatterier 

Lysrör 

Använd absol 

Avfall oljeavskiljare 

 Finns anteckningar om uppkommen mängd farligt avfall? ☐ Ja ☐ Nej 

 Sker egna transporter av farligt avfall? ☐ Ja ☐ Nej 

 Om ja, har detta anmälts till Länsstyrelsen? ☐ Ja ☐ Nej 

http://www.hallsberg.se/
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Köldmedium 

Är köldmedieinnehav anmält till kommunen? ☐ Ja ☐ Nej 

Typ(er) av köldmedium Total mängd (ton CO2e) Användningsområde 

Vatten 

☐ Kommunalt ☐ Eget  Förbrukning/år: 

Användningsområde 

Dagvatten/markanvändning 

Total yta fastighet: Total yta grönområde: 

Total yta tak/byggnader: Total yta parkering: 

Sker lastning och lossning av varor inom området? 

Transporter 
Typ av transporter till och från verksamheten Antal transporter/år 

Typ av fordon inom verksamheten 
Antal fordon: 

Fordonen körs ☐ inomhus ☐ utomhus

Luft 
Typ av utsläpp Mängd utsläpp 

Var sker utsläppen? Hur högt ovan mark sker utsläppen? 

Typ av reningsanordning Rutiner för underhåll/filterbyte 

Buller 
Typ av bullerkällor 

☐ Bullermätning har gjorts Ljudnivåer som uppmätts: 

Har verksamheten fått klagomål? Om ja, vilka åtgärder har gjorts? 

☐ Ja ☐ Nej 

☐ Ja ☐ Nej 

http://www.hallsberg.se/
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Energi 
Hur sker uppvärmning? 

Typ (t ex eldningsolja E01) Årsförbrukning 

Elförbrukning/år 
Är energianvändningen kartlagd? ☐ Ja ☐ Nej 

 

Egenkontroll 
Finns egenkontrollprogram för verksamheten? Finns miljöledningssystem infört? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej 

Kommentar 

 

Kommentarer till hur de allmänna hänsynsreglerna i kap. 2 miljöbalken (1998:808) följs 
Kunskapskravet: 

Försiktighetsmått och skyddsåtgärder: 

Val av lokalisering: 

Val av minst miljöstörande produkter: 

Hushållning med naturresurser och energi: 
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Information till berörda 

Har ni informerat berörda grannar? ☐ Ja ☐ Nej 

Om ja, vilka har ni informerat? 

Om ja, vilka synpunkter har kommit in? (i korthet) 

 

Övriga upplysningar 
 

 

http://www.hallsberg.se/
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Till anmälan bifogas 

☐  Uppgifter om hyrd lagringskapacitet (bilaga 1) 

☐ Uppgifter om mottagning av stallgödsel (bilaga 2) 

☐ Uppgifter om bortforsling av stallgödsel (bilaga 3) 

☐ Uppgifter om ägd och arrenderad areal (bilaga 4) 

☐ Kemikalieförteckning (bilaga 5) 

☐ 
Karta som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, vattentäkter, dagvatten, bostäder, verksamhetens byggnader, 
gödselvårdsanläggning, cisterner 

☐ 
Karta över åkermark som brukas, där det framgår skyddszoner mot vattendrag, mark som lutar mer än 10 %, 
mark som ska användas för bete, mark som har fosforklass fem  

☐  Cisterners besiktningsprotokoll 

☐  Beräkning av lagringsvolym för gödsel 

☐  Förteckning över farligt avfall 

☐  Synpunkter från berörda grannar 

 

 

Underskrift 
Datum Sökandens underskrift Namnförtydligande 
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Bilaga 1 
 

Uppgifter om hyrd lagringskapacitet 

 

 
 

Namn Fastighetsbeteckning Telefonnummer Volym (m3) Typ av gödsel Avtalstid Kommentar 
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Bilaga 2 
 

Uppgifter om mottagning av gödsel 

 

 

  

Datum Mängd Typ av gödsel Fosforinnehåll Leverantör Fastighetsbeteckning Telefon 
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Bilaga 3 
 

Uppgifter om bortforsling av gödsel 

 

 
  

  

Datum Mängd Typ av gödsel Fosforinnehåll Leverantör Fastighetsbeteckning Telefon 
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Bilaga 4 
 

Ägd mark, spridningsareal 
 
Fastighetsbeteckning Åkerareal (ha) Betesmark (ha) 

Fastighetsbeteckning Åkerareal (ha) Betesmark (ha) 

Fastighetsbeteckning Åkerareal (ha) Betesmark (ha) 

Fastighetsbeteckning Åkerareal (ha) Betesmark (ha) 

Fastighetsbeteckning Åkerareal (ha) Betesmark (ha) 

Fastighetsbeteckning Åkerareal (ha) Betesmark (ha) 

Fastighetsbeteckning Åkerareal (ha) Betesmark (ha) 

Fastighetsbeteckning Åkerareal (ha) Betesmark (ha) 

Fastighetsbeteckning Åkerareal (ha) Betesmark (ha) 

Total areal (ha):   

 
 

Arrenderad mark, spridningsareal 
 
Fastighetsbeteckning Åkerareal (ha) Betesmark (ha) 

Fastighetsbeteckning Åkerareal (ha) Betesmark (ha) 

Fastighetsbeteckning Åkerareal (ha) Betesmark (ha) 

Fastighetsbeteckning Åkerareal (ha) Betesmark (ha) 

Fastighetsbeteckning Åkerareal (ha) Betesmark (ha) 

Fastighetsbeteckning Åkerareal (ha) Betesmark (ha) 

Fastighetsbeteckning Åkerareal (ha) Betesmark (ha) 

Fastighetsbeteckning Åkerareal (ha) Betesmark (ha) 

Fastighetsbeteckning Åkerareal (ha) Betesmark (ha) 

Total areal (ha):   
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Bilaga 5 
 

Kemikalier 
 

Namn Användningsområde Mängd/år Maximalt lagrad mängd 
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