TILLSYNSANMÄLAN

(Översättning: Finlands Kommunförbund)

Bilaga

Till miljövårdsmyndigheten i _______________________ kommun/stad
1)

om undantag från storleken för en gödselstad för lagring av kreatursgödsel
(Anmälan enligt 4 § 2 mom. nitratförordningen (931/2000))

2)

om annan fjärrlagring av gödsel i stackar, ifall myndigheten begär att anmälangörs
(Lagring av gödsel i stackar enligt 3 § och bilaga 1 till nitratförordningen)

Med denna blankett underrättas kommunens miljövårdsmyndighet
1)

Om undantag enligt 4 § 3 mom. statsrådsförordningen om begränsning av utsläpp i
vattnen av nitrater från jordbruket (931/2000) (nitratförordningen) från den i 4 § 1 mom.
angivna storleken för en gödselstad för lagring av kreatursgödsel
(Blanketten ifylls med uppgifter om anmälaren samt uppgifter om antalet djur på gården
och omständigheter som inverkar på lagringen av gödsel. I fråga om undantagssättet
ifylls en eller flera av punkterna A, B, C eller D. Om antalet mottagare enligt punkterna AC är flera än en, skall uppgifter om var och en av dem ges i en bilaga.)

2)

Om annan än i punkt 1 avsedd fjärrlagring i gödselstackar enligt föreskrifterna i 3 § och
bilaga 1 till nitratförordningen
(Blanketten ifylls med uppgifter om anmälaren samt uppgifter om antalet djur på gården
och omständigheter som inverkar på fjärrlagringen i stackar. I fråga om lagring i stackar
ifylls punkt D.)

Anmälan bör inlämnas senast en månad innan man avser att vidta åtgärder som syftar till i
punkt 1 avsett undantag eller i punkt 2 avsedd annan lagring i gödselstackar.
Anmälan bör alltid förnyas om de planerade åtgärderna avviker från åtgärderna i en anmälan
som gjorts tidigare.
Anmälan görs av en jordbrukare som avser att göra undantag från den i nitratförordningen
föreskrivna storleken för en gödselstad (punkt 1) eller som avser att vidta annan lagring i
gödselstackar (punkt 2).
Anmälan tillställs miljövårdsmyndigheten i den kommun där djurstallet är beläget, under
adressen:
miljövårdsmyndigheten i (kommun/stad)
adress
postkontor
Tilläggsutredningar kan vid behov ges i en särskild bilaga.
Den kommunala miljövårdsmyndighetens anteckningar om mottagning och behandling av
ärendet
Anmälan ankommit, datum/diarienummer

Anmälan kontrollerad, datum

Begäran om komplettering, datum

Tilläggsutredning erhållen, datum

Anmälan har antecknats för kännedom, datum

Anmälaren har informerats om anmälans behandling, datum
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UPPGIFTER OM ANMÄLAREN
Namn

Gårdsbeteckning

Utdelningsadress, postnummer och postkontor

Telefonnummer

UPPGIFTER OM ANTALET DJUR PÅ GÅRDEN OCH OMSTÄNDIGHETER SOM INVERKAR PÅ LAGRINGEN AV STALLGÖDSEL
Nuvarande antal djur på gården (st. nu) och maximiantalet djur i djurstallet (max.st.)
st. nu
/ max.st.
hästar
mjölkkor
dikor
ponnyer
kvigor, köttnöt, avelstjurar
får, tackor med lamm
ungboskap under 6 mån.
getter, getter med killingar
suggor med grisar
golvhönor, broilermödrar
satellitsuggor med grisar
burhönor
slaktsvin, avelssvin
kalkoner
sinsuggor
broilerhöns, unghöns
avvänjda grisar
ankor, gäss
övriga, vilka _____________
änder
_______________________
annat fjäderfä,
av vilket slag

Gården tar emot kreatursgödsel eller liknande, av vilket slag
3
mängd ________ m per år, av vem

st. nu

/

max.st.

,

Gödselsystem: (kryssa för det/de system som är i bruk)
__ flytgödsel
__ fast gödsel + urin
__ fast gödsel
__ torrströbotten som töms med _____ månaders mellanrum
__ vilket slags torrströ
Befintlig gödselstad/befintliga gödselstäder:
Gödselstaden för fast gödsel, volym
Urinbehållarens volym
Övrig behållarvolym
Ändamålsenlig begränsad rastgård, areal
Annan lagring, av vilket slag

3

3

Flytgödselbehållarnas och -schaktens totalvolym
m
3
m
Torrströbottnarnas totalvolym
3
m
Komposteringsunderlagets lagringsvolym
2
m och lagringsvolym

Jordbrukarnas gemensamma gödselstad
Typ
Användare (namn och gård)
Redogörelse för i hur hög grad de olika djurgrupperna varit inomhus respektive utomhus under betessäsongen:

Motiveringar till undantaget och eventuell tidtabell för utbyggnad av lagringsvolymen så att den
uppfyller nitratförordningens bestämmelser

, volym

m
3
m
3
m
3
m
3
m
m

3

3
UNDANTAGSSÄTT (Anmälaren väljer en eller flera av punkterna A, B, C eller D)
(Om antalet mottagare enligt punkterna A-C är fler än en, skall uppgifter om var och en av dem
ges i en bilaga.)
A

Gödseln överlåts till en som drar nytta av den och som kan ta emot den med stöd av tillstånd som beviljats enligt 28 §
miljöskyddslagen

Namn på den/de som drar nytta av gödseln

Uppgifter om gården

Adressuppgifter

Telefonnummer

Tillståndsmyndighet som beviljat tillståndet enligt 28 § miljöskyddslagen, uppgifter om tillståndsbeslutet och tillståndets giltighetstid

Gödselmängd som skall överlåtas för användning, m
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Gödseln överlåts till en eller flera jordbrukare för lagring enligt statsrådsförordningen (931/2000)

B

Namn på den/de jordbrukare som sköter lagringen

Uppgifter om gården

Adressuppgifter

Telefonnummer

Redogörelse för mängden gödsel som lagras och lagringssättet

Datering och underskrift/underskrifter av den/de som sköter lagringen

C

Gödseln överlåts för direkt användning

Användarens/användarnas namn

Uppgifter om gården

Adressuppgifter

Telefonnummer

Mängden gödsel som överlåts för användning och användningsplatsen

Datering och användarens underskrift/användarnas underskrifter

D

Gödseln lagras i en enligt statsrådsförordningen (931/2000) vederbörligen anlagd och övertäckt gödselstack
(Ifall gödselstackar har placerats på olika gårdar eller basskiften bör det ges en specifikation)

Planerad anläggningsplats/platser för gödselstack (Gårdens register- och adressuppgifter)

Basskiftets/basskiftenas namn och beteckning

Areal
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Gödselstackens anläggningssätt och övertäckning

Uppskattning av mängden gödsel som lagrats i stackar

m

3

Antal stackar

st.

Avstånd från närmaste brunn för hushållsvatten

Avstånd från närmaste utfallsdike

Avstånd från närmaste vattendrag

Planerad tid för spridning av gödsel som lagrats i stackar

BILAGOR
(

) Till anmälan bör alltid bifogas en karta (t.ex. kopia av basskiftskarta eller motsvarande) som visar var gödselstacken är belägen

(

) Annan bilaga, vilken

TILLÄGGSUPPGIFTER (i separat bilaga __st.)

UNDERTECKNING

Plats och datum

Underskrift

GRUND FÖR UPPGIFTSLÄMNANDET
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket (931/2000), den s.k.
nitratförordningen. Förordningen verkställs i hela landet (2 §).
FÖRORDNINGEN BIFOGAS
83 § miljöskyddslagen (86/2000)
Den kommunala miljövårdsmyndigheten eller en av denna förordnad tjänsteinnehavare har rätt att i
tillsynsssyfte få behövliga upplysningar av myndigheter och verksamhetsutövare, utan hinder av
tystnadsplikten enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

