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Vägledning för anmälan om anläggning för djurhållning med
över 100 djurenheter
Läs först informationsbladet ”Anmälan om miljöfarlig verksamhet”. Informationen här
gäller även lantbruk. I detta blad kan du sedan läsa närmare om sådant som specifikt
gäller vid just anmälan om anläggning för djurhållning.
Vem ska anmäla djurhållning till Miljökontoret?
Enligt miljölagstiftningen är det anmälningspliktigt att driva en ”Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock ej inhägnad.” (Se 1 kap. 10 § och
2 kap. 3 § i Miljöprövningsförordning (SFS 2013:251). Planerar man att hålla över 400
djurenheter av nötkreatur, hästar eller minkar, eller driver en anläggning med gris eller
fågel med plats för motsvarande 200 djurenheter, så krävs istället för anmälan tillstånd
från länsstyrelsen.
Med en djurenhet avses
1. 1 mjölkko eller sinko (inkl. kalv under 1 månad).
2. 6 kalvar på 1-6 månader,
3. 3 övriga nöt över 6 månader,
4. 3 suggor (eller betäckta gyltor) inkl. smågrisar under 12 veckor,
5. 10 slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar över 12 veckor gamla,
6. 1 häst, inkl. föl upp till 6 månader,
7. 10 minkhonor för avel, inkl. valpar
8. 100 kaniner,
9. 100 värphöns el. kycklingmödrar över 16 veckor,
10. 200 unghöns under 16 veckor
11. 200 slaktkycklingar,
12. 100 kalkoner, gäss el. ankor, inkl. kycklingar som är under 1 vecka,
13. 15 struts, emu eller nandu, inkl. kycklingar som är under 1 vecka,
14. 10 får el. getter över 6 månader.
15. 40 lamm/killingar under 6 mån.
16. övriga djurarter som sammanlagt utsöndrar 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk
träck eller urin.

Då ett lantbruksföretag kan vara uppdelat på flera gårdar eller produktionsplatser kan det
bli en bedömningsfråga vad som räknas som en anläggning. Hur pass integrerad verksamheten mellan gårdarna är och den geografiska närheten spelar in. Finns oklarheter så
hör med miljö- och hälsoskyddskontoret.
Vänd!
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Vad ska anmälan innehålla?
För att bedöma miljöeffekterna av verksamheten och kunna ta beslut måste miljö- och
hälsoskyddskontoret få in tillräcklig information. Exakt vilken information som behövs
kan variera, då verksamheterna ser olika ut. Använd gärna blanketten för Anmälan om
djurhållning som kan fås på miljökontoret eller på webbplatsen.
Dessutom behövs följande bilagor:
1. Aktuella situationsplaner (skala ca 1:400-1:1000) över de anläggningar som omfattas av verksamheten. Märk ut miljömässigt viktiga funktioner som t ex olika stallar,
drivningsgator, verkstäder, avloppsanordningar och lagringsplatser för stallgödsel,
handelsgödsel, foder, kemikalier och farligt avfall. Märk också ut placering av eventuella dricksvattenbrunnar (egna och andras), eventuella diken och vattendrag samt
bullerkällor som fläktar eller krossar.
2. Aktuella kartor där det framgår vilka skiften ni brukar (egna, arrenderade samt arealer med spridningsavtal). Märk ut naturbetesmark respektive åkermark, fastighetsbeteckning (och kommun om annan) samt vattenförande diken brunnar och vattendrag.
Är markerna utspridda kan också en översiktskarta i högre skala behövas som visar de
områden som brukas. Hör av dig om du behöver en karta att rita på så kan vi skicka.
3. Förteckning över arrenden (åtminstone fastighetsbeteckningar samt areal åker respektive betesmark per fastighet ska framgå)
4. Förteckning över marker med spridningsavtal (åtminstone fastighetsbeteckningar
samt areal åker respektive betesmark per fastighet ska framgå)
5. En kopia på aktuella anteckningar om verksamhetens farliga avfall (en sk avfallsjournal med avfallsslag, årlig mängd och mottagare).
6. En kopia på aktuell kemikalieförteckning för verksamheten. Se miljökontorets informationsblad om kemikalieförteckning i lantbruket!
7. Dokument som visar att verksamhetens cistern(er) genomgått lagenlig kontroll (Det
kan t ex vara kopia på installations-, revisions- eller återkommandekontroll)
8. Kopia på avtal för hyrda gödselbehållare (i förekommande fall)
Övrigt som kan vara intressant att bifoga som underlag är till exempel resultat från växtnäringsbalanser och markkartering. Även beräkningar av stallgödsellager och spridningsareal är intressant om de inte baserats på de schablonvärden som finns.
Vid anmälan om ändrad eller övertagen verksamhet behöver endast uppgifter om lantbruksföretaget på första sidan och sådant som rör ändringar fyllas i.
Egenkontroll i lantbruket
För anmälningspliktiga verksamheter krävs dokumenterad egenkontroll. Miljö- och hälsoskyddskontoret har tagit fram ett separat informationsblad om egenkontroll i lantbruket.
Avgift
För att handlägga anmälan om djurhållning tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en
avgift på 830 kr/timme. Genom att lämna in så tydliga uppgifter som möjligt redan från
början kan du minska kostnaden, då behovet av utredning och kompletteringar minskar.
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