)

Checklista för miljöskyddsinspektion på lantbruk
Datum:___________________Dnr:___________________
Fastighetsbeteckning:________________________________________________________
Fastighetsägare:_____________________________Telefonnummer:__________________
Närvarande vid inspektionen:
Namn______________________________________________________________________
Namn_______________________________________________________________________

B-verksamhet

C-verksamhet

U-verksamhet

Ansluten till kvalitetsprogram (t ex svenskt sigill, miljöhusesyn):____________________
___________________________________________________________________________
Antal
djur

Djurslag

Antal De

Typ av gödsel

Uppfödningsform

Mjölkkor, …………..kg mjölk/ko år
(1 De)

Nötkreatur

Am- och dikor (1/3 De)
Kviga/stut/vallfodertjur
Gödtjur/betestjur
Kviga/stut/vallfodertjur
Gödtjur/betestjur
Kviga/stut/vallfodertjur
Gödtjur/betestjur

Kalv 1-6 månader (1/6 De)
Ungnöt 6-12 mån (1/3 De)
Övrig nöt >12 mån(1/3 De)
Sugga i produktion (1/3 De)

Får/getter

Häst

Grisar

Suggplats i sattelit………..…v
system (1/3 De)
Suggplats i suggnav (1/3 De)
Slaktsvin, …….omg./år (1/10 De)
Häst >6 mån (1 De)
Får/Getter > 6 mån
(1/10 DE)
Lamm/killingar < 6 mån (1/40 De)

Annat djur……………………

Postadress
Sunne kommun
12. Miljöenheten
686 80 Sunne

Besöksadress
Miljöenheten
Kvarngatan 6
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-162 48 direkt

Internet och fax
www.sunne.se
ingrid.larsson@sunne.se
0565-161 90 fax

Giro och org nr
12 21 30-8 plusgiro
113-8445 bankgiro
212000-1843 org nr
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Gödsel
Förordning om miljöhänsyn i jordbruket 1998:915
Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, SJV FS 2004:62

Gödselvårdsanläggning

Antal och volym

Klaras kraven på lagringstid
ja/nej/vet ej (6§ 1998:915)

Flytgödselbrunn
Urinbrunn
Gödselplatta
Antal månader som du åtminstone ska kunna lagra stallgödsel som produceras på gården om gården ligger i
områden utanför känsliga områden
Antal djurenheter

Nöt, hästar, får och getter

Annan djurhållning

Fler än 100
Fler än 10 upp till 100
Fler än 2 upp till 10

8 månader
6 månader
inga generella regler

10 månader
6 månader, 10 månader¹
inga generella regler

¹ 10 månaders lagringskapacitet gäller från och med den 1 juli
2013.

Har dispens sökts för spridning av gödsel på vintern?

ja

år_________nej

Fastgödsel/Gödselplatta
Gjuten platta, antal stödmurar:________________
Finns hängrännor för regnvatten?
Lagras gödsel på stuka?

ja

ja

nej

slag:_________________ nej

Övrigt (risk för läckage)___________________________________________________
______________________________________________________________________
Flytgödselbrunn
Täckning:
ja
nej
Påfyllning underifrån:
ja
nej
(§ 5 a SJV FS 2004:62 gäller Värmlands slättbygder)
Urinbrunn
Täckning:
ja
nej
nej
Påfyllning underifrån:
ja
(5b § SJV FS 2004:62, gäller Värmlands slättbygder)
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Övriga gödselslag
Slam
(SNFS 1994:2, Kungörelse med föreskrift om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används
i jordbruket)
Ben/köttmjöl
(Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och
införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och
människor)
Annat_______________________________

Spridningsareal
Förordning om miljöhänsyn i jordbruket 1998:915
Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, SJV FS 2004:62

Tillgänglig spridningsareal_______________ha
Djur/ha ________________________________
Uppfylls kraven på 22 kg P?
ja
nej
8 § SJV FS 2004:62, MSA punkt4.4.2 (i vissa fall, 1000 kr/ha som saknas)
Har balansberäkning för fosforutsöndring gjorts?
Allmänt råd till 8 § SJV FS 2004:62

Ja

nej

Dokumenteras levererad gödsel?
Ja
nej
ej aktuellt
14 § SJV FS 2004:62, MSA punkt 4.4.3, 1000 kr
(följande ska framgå: mottagare, mängd gödsel, datum, djurslag och antal djur eller mängd totalfosfor,
bevaras i 6 år)
nej
ej aktuellt
Dokumenteras mottagen gödsel?
Ja
13 § SJV FS 2004:62, MSA punkt 4.4.3, 1000 kr
(följande ska framgå: gödselslag, mängd, mängd totalfosfor(alt. djurslag+ antal djur), datum, vem gödseln
kommer ifrån, bevaras i 6 år)
Markkartering
Allmänt råd till 2 kap 3 MB, SJV FS 2004:62

ja

nej

Finns stallgödselavtal vid bortförsel av gödsel

ja

nej

ej aktuellt

Avlopp
Vart leds avloppsvatten från:
• Stallrengöring______________________________________________________________
•

Mjölkrum_________________________________________________________________

•

Pressaft från silo____________________________________________________________

•

Personal toalett/dusch________________________________________________________
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Kemikaliehantering
Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel SNFS 1997:2
Kemikalieinspektions föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer KIFS 2008:2

Bekämpningsmedel
används ej

utförs av entreprenör

utförs i egen regi
behörighet

ja

nej

44-46 §§ SFS 2006:1010,
MSA klass 1, 10 000 kr klass 2, 5000 kr
Lagring
Låst
Invallat
KIFS 2008:2, 1 kap 7-9 §§

ja
ja

Säkerhetsdatablad finns
ja
REACH EG nr 1907/2006 avd 4 artikel 31, bilaga 2

nej
nej

nej

Sprutjournal
ua
a
(medel, dos, tid, plats, temperatur, vindförhållanden, skyddsavstånd, vilka försiktighetsmått som iakttagits
vid påfyllning och rengöring ska framgå), sparas i 3 år, 9 § SNFS 1997:2
Övrigt______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Lagring av brandfarliga vätskor (cisterner)
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarlig vara NFS 2003:24

cisterner finns
Cisterntyp

cisterner finns ej
Antal

Volym m3

Återkommande Kontrollintervall,
kontroll
se
genomförd år
kontrollrapport

Utomhuscistern
Inomhuscistern
I mark
Vattenskyddsområde

ja

nej

5- 6 §§ 8 kap, NFS 2003:24 (återkommande kontroll) MSA 2000 kr punkt 6.9.3
1- 4 §§ 8 kap, NFS 2003:24 (installationskontroll eller revisionskontroll) MSA 3000 kr
punkt 6.9.2
1 § 4 kap, NFS 2003:24 (skriftligt informera tillsynsmyndigheten om lagring inom vattenskyddsområde)
MSA 1000 kr, punkt 6.9.1
Övrigt (t.ex. placering, invallning, påkörningsskydd, närhet till vattentäkt eller ytvatten)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Avfall
Avfallsförordningen SFS 2001:1063

Farligt avfall (t ex spilloljor, batterier, färgrester, lysrör, läkemedelsrester,)
Har anmälan om egen transport gjorts?
34 § SFS 2001:1063

Ja

nej

ej aktuellt

Förs anteckningar om avfallshantering
ja
nej
(årlig mängd, slag och de anläggningar dit avfallet transporterats ska framgå, bevaras i 5 år)
43 § SFS 2001:1063
Hantering___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Övrigt avfall (t ex ensilageplast, kadaver, skrot)
Hantering___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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B och C-verksamheter
Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll, SFS 1998:901

B-verksamhet
C- verksamhet
Följande dokument uppvisades:
rutiner för kontroll
rutiner för kontroll
dokumenterad ansvarsfördelning
dokumenterad ansvarsfördelning
förteckning över kemiska produkter msa 25 tkr
förteckning över kemiska produkter
kontrollerades ej
4, 5, 6, 7 §§ SFS 1998:901
Övrigt att ev diskutera
Vattentäkter
Vattendirektivet, skyddsnivåer för avlopp (hög/normal)
Skyddszoner,
Vinterbevuxen mark

kontrollerades ej

