Myndighetsnämnden för miljö och byggnad
Miljöenheten

Anmälan djurhållning

Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken, C-anläggning punkt 1.20
Jordbruksföretag med utrymme för mer än 100 men högst 400 djurenheter som ej har tillstånd.
C-anläggningsföretag som planerar byggnadsåtgärd eller förändrad verksamhet, anmäler i god tid den
planerade förändringen enligt miljöbalken. Förändringen får påbörjas tidigast sex veckor efter det att
anmälan är registrerad hos tillsynsmyndigheten.
Sökande / ansvarig för verksamheten
Namn
Adress
Postnummer och ort
Telefon
Kontaktperson
Fastighetsbeteckning

Djurhållning
Nuvarande

Eventuell utökning

Totalt

Orsak till utökningen / förändringen

Uppgifter vid nöt / mjölkproduktion
Avlopp från mjölkrum leds till
Avlopp från plansilos leds till
Storlek plansilos m2
Betesperiodens längd
Mjölkproduktion kg/ko och år

Skurups kommun
Miljöenheten
274 80 SKURUP

Tel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 61 17

kansli@skurup.se

Uppgifter vid svinproduktion
Beskrivning av inhysningssystem

Övrig djurhållning
Beskrivning

Utgödslingsmetod
Flytgödsel
Fastgödsel
Djupströ

Befintlig gödselvårdsanläggning
Flytgödsel
Urin
Fastgödsel

Eventuell utbyggnad av gödselvårdsanläggningen
Flytgödsel
Urin
Fastgödsel

Total lagringskapacitet
Flytgödsel
Urin
Fastgödsel

Spridning av gödsel
Spridningsmetod
Vem sprider
Nedbrukning inom timmar

Övriga organiska gödselmedel
Företaget mottar
Slam
Gödsel
Annat

Spridningsareal
Ägd mark

Arrende

Kontrakt

Totalt
Beskrivning av växtodling och när i växtföljden gödsel sprids samt tid på året

Procent grön mark
Gällande tillstånd, dispens eller andra beslut och råd som rör verksamheten eller delar av den

Hantering och förvaring av råvaror och kemiska produkter inom verksamheten (t.ex ensilage, gödningsmedel och bekämpningsmedel)

Kylanläggningar

Hantering av kadaver och farligt avfall
Avfallstyp

Bilagor
1. Karta över ägd, arrenderad och kontrakterad mark. Öppna vattendrag och vattentäkter skall vara utmärkta.
2. Situationsplan med djurstallar, plansilos och gödselvårdsanläggningens läge inritade.
3. Redogörelse för den information som skett till grannar inom 500 m från djurstallarna samt vad som framkommit i samband med informationen.
4. Kopior av gällande gödselkontrakt.
5. Beräkning av gödselmängder.
6. Redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna enligt miljöbalken uppfylls.
7. Redovisning av egenkontroll enligt SFS 1998:901

Ort och datum: ______________________________________________________________________________
Underskrift: ________________________________________________________________________________
Namnförtydligande: __________________________________________________________________________

Anmälan skickas till Myndighetsnämnden för miljö och byggnad.
Avgift: 950 kronor per timme handläggningstid enligt gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Hantering av era personuppgifter
Skurups kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna
administrera dina ärenden hos myndighetsenheten för miljö- och byggnad (behandling som sker är
insamling, hantering, lagring, överföring och radering).
De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, adress, telefonnummer, e-post samt
person- eller organisationsnummer. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av
myndighetsutövning.
Dina personuppgifter kommer att lagras digitalt i vårt ärendehanteringssystem samt fysiskt i vårt
arkiv. Dina personuppgifter kommer att hanteras av Myndighetsenheten för miljö- och byggnad.
Dina uppgifter kan på begäran lämnas ut till tredje part efter sekretessprövning då de utgör allmän
handling.
Skurups kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och
behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för
denna behandling är Myndighetsnämnden för miljö och byggnad som kan kontaktas på epostadress kansli@skurup.se. Dina personuppgifter sparas för evigt eller i enlighet med
myndighetsenhetens informationshanteringsplan.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om
Dataskyddsförordningen finns på Skurups hemsida. Dataskyddsombudet för Skurups kommun
nås på dataskyddsombud@skurup.se eller telefon 0411-53 60 00.

Skurups kommun
St. Torggatan 4
274 80 SKURUP

Tfn vxl 0411-53 60 00
Fax 0411-53 60 65

kansli@skurup.se

