Information om enklare miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) i samband med C-anmälan lantbruk, SNI 1.20. (BI)
Vad som ska vara med i en MKB varierar från verksamhet till verksamhet bl.a. beroende på
den planerade verksamheten, placering i förhållande till grannar, omgivningen (vattendrag,
vattenskyddsområde, naturskyddsområde etc.). Kontakta gärna
stadsbyggnadsförvaltningen för information om vad som krävs för den aktuella
verksamheten. Nedan följer några punkter som bör vara med:
•

Uppgifter om sökande (sökande, adress, org.nr/pers.nr, fastighetsbeteckning etc.)

•

Vad ansökan omfattar/planerad produktion (utbyggnad/nybyggnad av stall,
nybyggnad/utbyggnad av gödselanläggning, kommande djurhållning, areal etc.)

•

Uppgifter om verksamheten bedrivs i ett område som omfattas av detaljplan eller har
någon form av skydd (t.ex. vattenskyddsområde, naturskyddsområde, kulturskydd
etc.)

•

Huvudalternativ, alternativa placeringar samt ett nollalternativ (konsekvenserna av att
verksamheten/utökningen inte kommer till stånd). Bifoga situationsplaner över
verksamheten/gården (både huvudalternativ och alternativa placeringar). Ska vara
någorlunda skalenlig.

•

Beskrivning av vad en ev. utökning får för betydelse för förbrukningen av råvaror och
kemikalier (t.ex. diesel, eldningsolja, mineralgödsel, bekämpningsmedel, fodermedel,
energi).

•

Beskrivning av förvaring och hantering av kemikalier (bekämpningsmedel, oljor,
diesel, Promyr etc.).

•

Beskrivning av vad en ev. utökning får för betydelse för transporter, både interna och
externa transporter (var transporterna sker, ändras frekvensen)

•

Utsläpp till luft, inkl. lukt (ventilation, gödselanläggning etc.) *.

•

Utsläpp till vatten (hantering av vatten från stallar, dagvatten, avloppsvatten etc.)

•

Bullerkällor (fläkt, transporter, foderblandning etc.)

•

Avfallshantering (fraktioner som uppkommer, hantering/lagring, mottagare etc.)

•

Gödselspridning: Teknik, redovisning av behovet av spridningsareal *

•

Kortfattad beskrivning av vilken påverkan verksamheten har/kan ha på mark, yt- och
grundvatten, djur, växter och människor. Kortfattad beskrivning av vilka
försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder som vidtas för att minska denna påverkan och hur
verksamheten uppfyller de allmänna hänsynsreglerna.

•

Uppgifter om grannar inom 500 m från den planerade verksamheten (namn, adress).

Bifoga ev. arrendekontrakt/spridningsavtal för mark och/eller gödselanläggning. Bifoga gärna
växtnäringsbalans och ev. stallgödselbalans (både för nuvarande och planerad verksamhet).
*

Observera att ammoniakförluster, lagringsvolym och spridningsareal ska beräknas efter den planerade
maximala produktionsnivån (maximalt antal djurplatser som planeras).

