
 

  
 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 
 
 
Anmälan om anläggning för djurhållning 
9 kap. 6 § miljöbalken och 22 § i förordning (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
 
Administrativa uppgifter 
Fastighetsbeteckning Person-/organisationsnummer 

Företagets/anläggningens namn Kontaktperson 

Postadress Postnummer Ort 

Besöksadress Postnummer Ort 

Telefon Faxnummer E-post 

 

Verksamhet inom vatteskyddsområde   Ja      Nej 

Verksamhet inom strandskyddsområde   Ja      Nej 

Omfattning 

   Nystart av animalieproduktion, beräknad byggstart: 

   Utökning av antal djurenheter    Tillbyggnad     Nybyggnad    Annat: 

Följande beslut enligt miljöbalken eller förutvarande miljöskyddslagen har fattats av länsstyrelsen eller 
tillsynsmyndighet och föreligger för verksamheten: 

 1. 

 2. 

 3. 

Djurhållning och gödselslag 

I bilaga 1 finns en tabell som visar hur man ska räkna ut de djurenheter som verksamheten innefattar. 
Anmälan ska göras om verksamheten omfattar mindre än 100 djurenheter. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen i 
Västra Götaland om verksamheten omfattar mer än 400 djurenheter. 

Nuvarande djurhållning (slag och antal djurenheter): 
 



Utökning

Djurslag Antal Djurslag Antal 

Mjölkkor Värphöns, 16 veckor 

Am/dikor Unghöns, < 16 veckor 

Kalvar, 1-6 månader Slaktkycklingar 

Ungdjur, 6-12 månader Kalkoner/gäss/ankor 

Suggor/dräktiga gyltor Strutsfåglar, > 1 vecka 

Slaktsvin/galtar, > 12 veckor Minkar, > 8 månader 

Hästar, < 6 månader Kaniner 

Får/getter, > 6 månader Övriga 

Lamm/killingar 

Maximalt antal djurenheter enligt miljöbalken: ___________________________________________ 

Gödselhantering 
Vid utökad djurhållning alternativt nystart av djurhållning ska lagringskapaciteten på verksamhetens 
gödselhantering vara tillräckligt enligt förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 6 §, i bilaga 2 till denna 
anmälan finns en tabell för lagringskapacitet för gödsel. 

Total lagringskapacitet på verksamheten 

Fastgödselplatta/container (m2/m3): Djupströbädd (m2): 

Flytgödselbehållare (m3): Finns svämtäcke eller annan täckning?  Ja  Nej 

Annat (m2/m3):´ 

Hur ofta töms gödselhanteringen på verksamheten: 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
Personuppgifter i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. På 
boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter. 
Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via E-post miljo@boras.se eller via 
Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås Stads växel 033-35 70 00.
 

https://www.boras.se/pub


 

 

Bilaga 1 
Tabell djurenheter 

Med en djurenhet avses: 

en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko)  
sex  kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. 
Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret.  

tre övriga nöt, sex månader eller äldre  

tre suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor.  
tio slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta 
gyltor)  

en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder  

tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar  

100 kaniner  

100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns  

200 unghöns upp till 16 veckors ålder  

200 slaktkycklingar  

100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder  

15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder  

tio får eller getter, sex månader eller äldre  

40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder  

 

 

Bilaga 2 
 
Tabell lagringskapacitet gödselhantering. Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i 
jordbruket. 

Övriga känsliga områden 

Antal djurenheter Nöt, hästar, får och getter Annan djurhållning 

fler än 100 8 mån 10 mån 

fler än 10 upp till 100 6 mån 10 mån 

fler än 2¹ ) upp till 10 6 mån 6 mån 

 

Områden utanför känsliga områden 

Antal djurenheter Nöt, hästar, får och getter Annan djurhållning 

fler än 100 8 mån 10 mån 

fler än 10 upp till 100 6 mån 10 mån 

fler än 2¹ ) upp till 10 
inga generella 
bestämmelser 

inga generella 
bestämmelser 

 

1) Kraven på lagringskapacitet ovan utgör en minimumnivå. Det kan hända att lagringsutrymmet behöver vara större 
för att det inte ska bli fullt innan det är lämpligt att sprida. Tänk på att du bland annat behöver ha beredskap för år då 
det regnar mer eller snön ligger kvar längre än normalt. Det finns även bestämmelser som begränsar spridningen av 
stallgödsel under höst och vinter vilket kan påverka behovet av lagringsutrymme. 
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