Rapporteringsmallen får nytt innehåll.
Varför ändras mallen.
Från och med miljörapportering för verksamhetsåret 2015 har rapporteringsmallen gjorts om.
Den nya mallen är anpassad för motsvara kraven som finns i föreskriften om miljörapport. Tidigare
mall innehöll inte alla delar som ska rapporteras och innehöll vissa delar som inte behöver
rapporteras.
Mallen har anpassats för att passa lantbruksföretag så bra som möjligt, därför har vissa punkter från
föreskriften utelämnats.
Nyheter.
Den stora skillnaden är att man inte längre ska fylla i så många olika värden och kryssa i rutor.
Istället ska man i text förklara vilka åtgärder man vidtagit under året för att förbättra skyddet för
människors hälsa och miljön. Man bör också förklara vilka förbättringar som åtgärderna har
åstadkommit eller förväntas åstadkomma.
Att ”vidta åtgärder” kan innefatta t.ex. användning av ny utrustning, justering av befintlig
utrustning, nya produktionssätt, nya rutiner, göra riskbedömningar, m.m.
Exempel: Åtgärd – Tak på gödselbrunn. Kommentar – Ammoniakavgången minskas med ca 90 %
mot tidigare ca 40 % med svämtäcke. Det ger även mindre luktpåverkan för omgivningen vid
lagring och gödseln får högre kväveinnehåll. Gödseln blir inte utspädd av regnvatten vilket frigör
utrymme i gödselbrunnen och det blir färre transporter.
När det gäller analyser, mätningar och beräkningar såsom t.ex. gödselanalyser, markkartering,
växtnäringsbalans, m.m. så bör resultaten bifogas i miljörapporten i sin helhet. Men kom ihåg att
göra en kommenterad sammanfattning av resultaten, t.ex. vad man drar för slutsatser och eventuella
förändringar till följd av resultaten. Samt att vissa resultat även fortsättningsvis ska redovisas i
miljörapportens emissionsdel.
Övrigt.
Observera att det flesta delarna i miljörapporten endast berör det som skett under det gångna året.
Tänk på att alla kommentarer bör skrivas på ett så enkelt och förklarande sätt som möjligt. Tanken
är att innehållet i miljörapporten helst ska kunna läsas och förstås även av personer som inte har så
stor kunskap om den aktuella verksamheten.
De flesta delar som är borttagna ur mallen ska fortfarande dokumenteras utifrån annan lagstiftning
och kommer fortsättningsvis efterfrågas vid tillsyn.
Vill ni få mallen som en word-fil så kontakta Miljö-Hälsa
Frågor?
Har ni frågor på om hur ni ska fylla miljörapporten så får ni gärna vända er till Miljö-Hälsa.

Med vänlig hälsning:
Miljö-Hälsa
Lidköping, Götene och Grästorps kommuner
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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)
Kommentar: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och
människors hälsa görs genom att t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp
till vatten, buller, lukt, avfall.
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Gällande tillstånd och tillsynsmyndighet (NFS 2006:9 4§ punkt 2, 3, 4 och 5)
Tillstånd enligt miljöskyddslagen/miljöbalken
Diarienummer (244-, 551-)
Beslutsdatum:
Tillståndet avser (t.ex. beslutsmeningen):

Har det skett några anmälningspliktiga ändringar under året
Ja
Om ja, ange datum och beslutande myndighet samt vad beslutet avser:

Nej

Andra gällande beslut enligt miljöbalken t.ex. förelägganden, dispenser, domar.
Ja
Nej
Om ja, ange datum och beslutande myndighet samt vad beslutet avser:

Tillsynsmyndighet

Länsstyrelsen

Kommunal nämnd

Tillståndsgiven och faktisk produktion - (NFS 2006:9 4§ punkt 6)
Djurhållning

Djurantal/djurplatser/
Djurantal/djurplatser/
djurenheter enligt tillståndet djurenheter 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
Unghöns
Slaktkycklingar
Minkhonor
Övrig verksamhet

Tillståndsgiven produktion

Faktisk produktion

Ev. kommentar till ovanstående:
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Villkor i gällande tillstånd (NFS 2006:9 4§ punkt 9)

Kommentera alltid hur samtliga villkor har uppfyllts. Att skriva ”Ok”, ”Uppfylls”
eller liknande godtas inte.
Om villkor inte uppfyllts ska orsak till avvikelsen samt vilka åtgärder som vidtagits
eller planeras för att undvika framtida avvikelser anges.
Villkors nr och
Kommentar om hur villkoret uppfyllts under året.
villkorstexten.
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5

Naturvårdsverkets föreskrifter
Redovisning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av
Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:2 och NFS 2002:28. (NFS 2006:9 4§ punkt 11
och 12)

Kommentar: Förbränning av kadaver är inte regleras inte av NFS 2002:28.
Aktuell
Inte aktuell
Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam
används i jordbruket SNFS 1994:2
Avfallsförbränning, NFS 2002:28
Kommentarer av efterlevnaden av aktuella föreskrifter

Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m.

En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra
undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på
miljön och människors hälsa. Där så är möjligt ska värden till följd av villkor
redovisas i SMP:s emissionsdel. (NFS 2006:9 4§ punkt 10)
Kommentar: Här bör redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar
som följer av t.ex. villkor för verksamheten, föreläggande och föreskrifter.
Det kan gälla t.ex. gödselanalyser, ammoniakavgång, markkartering,
växtnäringsbalans, energi och råvaruförbrukning, produktion av avfall samt
transporter till och från anläggningen.
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Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och
kontrollfunktioner
Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och
kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska
installationer. (NFS 2006:9 4§ punkt 16)
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av
verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Till exempel: Ny utrustning,
modernisering/ändring av befintlig utrutning, nya rutiner för skötsel och underhåll.

Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar,
avbrott, olyckor, m.m.
Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella
driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året
och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för miljön eller människors
hälsa. (NFS 2006:9 4§ punkt 17)
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av
verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.
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Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska
verksamhetens förbrukning av råvaror och energi.
Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att
minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi. (NFS 2006:9 4§ punkt 18)
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av
verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Till exempel: Ny utrustning,
modernisering/ändring av befintlig utrutning, nya arbetssätt, ändrade produktionssätt,
utbildning/kurser.

Ersättning av kemiska produkter mm
De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för
miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas
vara mindre farliga. (NFS 2006:9 4§ punkt 19)
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av
verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Till exempel: byte av en kemikalie till en
annan mindre farlig kemikalie. Kemikalieanvändning byts ut till metod utan
kemikalier.
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Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet.
Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska
volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. (NFS 2006:9 4§ punkt 20)
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av
verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Till exempel: åtgärder som lett till
minimering av spill, ökad återanvändning, bättre sortering av avfall.

Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till
olägenheter för miljön eller människors hälsa.
Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att
minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors
hälsa. (NFS 2006:9 4§ punkt 21)
Kommentar: Här redovisas de övriga åtgärder som genomförts till följd av
verksamhetsutövarens egenkontrollansvar men som inte faller in under andra punkter.

Bilagor
1.
2.
3.

9

Övrig information
Nedanstående kan användas för redovisning i de fall då det finns villkor med specifika
krav på detta. Det är alltså inte obligatoriska uppgifter för alla jordbruk.
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

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

Spridningsareal med spridningsavtal
Hektar
Fastighet

Fastighet

Brukare/markägare
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Telefon

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

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

