Miljörapport för lantbruksföretag
Verksamhetsåret……….
TEXTDEL
Allmänt för anläggningen
Verksamhetsutövare
Namn

Org.nr

Anläggningens namn

Länsstyrelsens anläggningsnr

Verksamhetsbeskrivning
Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan
på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. (NFS 2006:9 4§ punkt 1)

Ange verksamhetens miljöpåverkan
(t ex buller, utsläpp till luft av luktande ämnen, läckage av näringsämnen till recipient
eller genom stor insats av energi, råvaror eller omfattande transporter)
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Förändrade drifts- och produktionsförhållanden under året
(t ex ändrat djurantal, ändrad lagring och spridning av gödsel)

Gällande tillstånd och tillsynsmyndighet (NFS 2006:9 4§ punkt 2, 3 och

5)

Tillstånd enligt miljöskyddslagen/miljöbalken
Diarenummer (244-, 551-)
Beslutdatum
Tillståndet avser (t.ex. beslutsmeningen)

Har det skett några anmälningpliktiga ändrigar under året
Om ja, ange vad anmälan avser:

Beslutsdatum:

Tillsynsmyndighet

Länsstyrelsen
Kommunal nämnd
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Ja

Nej

Villkor i gällande tillståndsbeslut ((NFS 2006:9 4§ punkt 7)
Tillståndet är förenat med

st villkor.

Kommentera alltid hur samtliga villkor har uppfyllts (om villkor inte uppfyllts
ska orsak till avvikelsen samt vilka åtgärder som har vidtagits eller planerats för att
undvika framtida avvikelser anges):
Villkor nr:
Kommentar beträffande hur det uppfyllts under
(som avser)
året.
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Naturvårdsverkets föreskrifter
Redovisning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av
Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:22 och NFS 2002:285. (NFS 2006:9 4§ punkt 8)
Aktuell

Inte aktuell

Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam
används i jordbruket SNFS 1994:22
Avfallsförbränning. NFS 2002:285
Kommentarer av efterlevnaden av aktuella föreskrifter

Djurhållning (NFS 2006:9 4§ punkt 6)
Djurslag

Antal djur enligt
tillståndsbeslut

Ange djurantal under året

Mjölkkor
Ungdjur äldre än 6 mån
Ungdjur yngre än 6 mån
Dikor/Amkor
Ungdjur/köttproduktion
Suggor i produktion
Suggor i poolsystem
Sinsuggor
Gyltor
Slaktsvin
Värphöns, frigående
Värphöns, bur
Unghöns
Slaktkycklingar

Hyrd lagringskapacitet
Finns lagringskontrakt för stallgödsel/urin?
Ja
Hyrd lagringskapacitet under kalenderåret har varit
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Nej
m3.

Mottagning och bortforsling av stallgödsel
Under kalenderåret har jag
bortforslat
mottagit m3/ton stallgödsel
m3/ton annat ex slam från/till nedanstående brukare.
Datum

Typ

Mängd
m3/ton

Mängd totalfosfor

Brukare/ägare

Stallgödselanalyser
Senaste stallgödselanalys utförd: År
Resultatet blev:
Ts-halt (%)
pH
Kväve (N)

månad
Fosfor (P)

Senaste markkartering utförd: År
Senaste linjekartering utförd: År .
Resultatet blev:
pH
Fosfor (P-AL) klass

Kalium (K-AL) klass

Ev. åtgärder med anledning av resultatet:

Spridningsareal
Karta över spridningsarealen med skiftesindelning bifogas
Spridningsareal under eget bruk (åker med spannmål, vall o.s.v.)
Hektar
Fastighet
Hektar
Fastighet

Betesmark under eget bruk (utanför åker)
Hektar
Fastighet
Hektar
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Fastighet

Telefon

Spridningsareal med spridningsavtal
Hektar
Fastighet

Brukare/markägare

Gödselspridning
Tidpunkt för
spridning

Skiftesbeteckning

Storlek på
skiftet

Mängd
stallgödsel
per ha
(m3 eller ton)

Har spridning skett i växande gröda ?

Stallgödseltyp Nedbrukning
inom antal
timmar

Ja

Nej

Om ja, på vilka skiften?
Ange spridningsteknik (ex slangspridning, bredspridning):

Teknisk utrustning med köldmedium av typ CFC/HCFC (freoner)
Fabrikat

Storlek

Mjölktank
Annat kylaggregat
Anäggningen innehåller

kg köldmedium.

Typ av köldmedie?
(Skylt med uppgift om mängd och typ av köldmedium ska finnas på anläggningen)

Har påfyllning av köldmedium skett under året?

Ja

(För anläggning med > 10 kg köldmedium råder anmälningsplikt!)
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Nej

Avfallshantering
Farligt avfall
Oljeavfall

Typ

kg/år

Transportör

Färg- eller lackavfall
Bekämpningsmedelsavfall
Blybatterier
Lysrör
Övrigt
Övrigt avfall
Plastavfall
Metallskrot
Bygg- och rivningsavfall
Kadaver
Papp och kartong
Övrigt

Åtgärder för att minska uppkomna avfallsmängder

Användning av energi
Årsförbrukning
Elström
Biobränslen
Eldningsolja
Diesel (miljöklass)
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Mottagare

Åtgärder för att spara energi

Kemiska produkter
Förteckning över ex.vis bekämpningsmedel, oljor, syror, rengöringsmedel m.fl.
kemiska produkter som använts i verksamheten under kalenderåret.
Produktnamn

Ny
produkt
Ja

Årsförbr
kg

Varuinforma-

Användningsområde

tionsblad
Finns

Kemikaliehantering
Diesel/Eldningsolja
Antalet dieseltankar är
stycken med följande volym/volymer:
Tank för eldningsolja finns med följande volym:
Är tanken/arna: Uppställda på hårdgjord yta?
Försedda med tak?
Ja
Nej Försedda med överfyllnadsskydd?
Invallade?
Ja
Nej. Försedda med påkörningsskydd?
Sker tappning till fordon på hårdgjord yta?

Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej

Vilket år är tanken/tankarna besiktade?
Bekämpningsmedel
Förvarar Du bekämpningsmedel på gården?
Ja
Nej Om ja, ange ungefärlig
årlig mängd samt beskriv kortfattat förvaringsplatsen:

Beskriv kortfattat var och hur vattenpåfyllning sker, var sker rengöring:
Har Du egen gällande behörighet att använda bekämpningsmedel?

Ja

Nej

Anlitar entreprenör?

Ja

Nej
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Övriga miljöförbättrande åtgärder

Bilagor
1.
2.
3.
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