Komplettering förprövning
Djur, areal och gödsel

Det har kommit information från länsstyrelsen om förprövning. Detta kan påverka
djurantal, spridningsareal och gödsellagring och därför behöver du fylla i denna blankett
som snarast ska skickas till miljö- och byggförvaltningen.
Allmänna uppgifter
Fastighetsbeteckning/ar
Verksamhetsutövare

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Djurhållning
Djurslag

Antal djur efter nybyggnation/ändring
av befintliga stallar

Typ av gödsel
(fast, flyt, klet, djupströbädd med eller utan
skrapgång)

Stallperiod,
antal
månader

Mjölkko, även sinko
Am-/diko
Kalv, 1-6 mån
Kviga/stut <1 år
Kviga/stut >1år
Gödtjur, 1-12 mån
Vallfodertjur, 1-16
månader
Betestjur, 1-18 mån
Diko
Suggor, inkl. betäckta
gyltor
Slaktsvin, avelsgaltar,
obetäckta gyltor >12 v
Värphöns eller
kycklingmödrar >16 v
Slaktkycklingar
Hästar
> 6 mån
Åsna, ponny
< 300 kg
Annat

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

BANKGIRO

341 83 Ljungby

Olofsgatan 9, Ljungby

0372-78 90 00 vx

212000-0670

156-0879

E-POST

WEBBPLATS

miljo.byggnamnden@ljungby.se

www.ljungby.se

Produktionsnivå
Mjölkkor: Beräknad produktion av mjölk per ko och år:___________________ kg
Gödkycklingar: Antal omgångar per år:________________________________

Spridningsareal (hektar)
Åker
Betesmark

Egen areal

Arrenderad areal

Egen areal

Arrenderad areal

Summa

Används växtskyddmedel?

Ja

Nej

Mottagning och leverans av gödsel/slam
Förs gödsel bort från verksamheten?
Ja
Nej
Om ja, ange årlig mängd och mottagare (namn och telefonnummer):
_______________________________________________________________________
Ja
Nej
Tas gödsel/slam emot?
Om ja, ange årlig mängd och från vem (namn och telefonnummer):
_______________________________________________________________________
Gödselvårdsanläggningar
Gödselplatta (m2)

Egna

Arrenderade

Urinbrunn (m3)
Flytgödselbrunn (m3)
Annat, beskriv

Antal stödmurar på gödselplatta: _______________ Höjd på stödmurar: ___________________
Datum och underskrift
Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem.
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och
även begära rättelse av dessa. För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordning
Personuppgiftsansvarig: Miljö- och byggförvaltningen

Skicka blanketten till:
Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
341 83 LJUNGBY
e-post: miljo.byggnamnden@ljungby.se

