INFORMATION TILL LANTBRUKARE

Vanliga brister vid tillsyn
Detta är en uppräkning av vanliga brister som vi ser vid tillsyn på lantbruk.
Gällande lagstiftning anges inom parentes under varje rubrik.
FARLIGT AVFALL

CISTERNER

1. Du saknar anmälan till länstyrelsen om
att du transporterar farligt avfall i egen
regi.
2. Du saknar transportdokument för varje
transport. Eller dokumentet saknar
underskrift, uppgift om mottagaren eller
har andra brister.
3. Uppgifter om vem som transporterat
bort det farliga avfallet saknas eller
det har skett av en icke godkänd
transportör.
4. Det farliga avfallet har lämnats till en av
kommunens Returpunkter eller annan
icke godkänd mottagare.
5. Använt absorptionsmedel för oljerester
och andra flytande kemikalier har
hanterats som annat än farligt avfall.
6. Förvaring av det flytande farliga avfallet
saknar tät invallning eller uppvisar
brister.
7. Behållare för farligt avfall saknar
märkning eller har andra brister.
8. Du saknar anteckningar om mängd och
typ av farligt avfall som uppkommer i
verksamheten, vart det tranporterats
eller andra väsentliga uppgifter.
Annat avfall
9. Du saknar företagskort för annat
avfall som du får lämna till en
Returpunkt. (Lantbruksplast och väl
rengjorda plastdunkar får du lämna för
återvinning till SvepRetur).

1. Cisternen saknar besiktningsprotokoll
eller har inte besiktigats inom utsatt tid.
2. Cisternen saknar invallning, spill- eller
påkörningsskydd.
3. Området kring cisternen är belamrat,
igenväxt eller försvårar upptäckt av
läckage på annat sätt.

(Avfallsförordningen SFS 2011:927)

BYGG- OCH MILJÖKONTORET

(Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24)

GÖDSELBERÄKNINGAR

(Jordbruksverks föreskrifter SJVFS 2004:62,
EU DIREKTIV 91/676/EEG skydd mot att vatten
förorenas av nitrater från jordbruket)

1. Du saknar eller har ofullständig
dokumentation över hur du beräknat
grödans kvävebehov på odlingsplatsen.
2. Du saknar anteckningar om att du
lämnar eller tar emot stallgödsel. Eller
anteckningarna saknar väsentliga
uppgifter.
Djurhållare
3. Du saknar eller har brister i nedskriven
och aktuell beräkning av total mängd
producerad stallgödsel per år.
4. Du saknar dokumenterad beräkning av
lagringsutrymme för stallgödsel.
5. Utrymmet för lagring av stallgödsel
har brister avseende läckage till
omgivningen, mark eller luft.

VÄXTSKYDDSMEDEL

(Naturvårdsverks föreskrifter om spridning och viss
övrig hantering av växtskyddsmedel NFS 2015:2)

1. Du saknar tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom skyddsområde för vattentäkt (gäller primär eller sekundär zon).
2. Sprutjournal saknas eller är ofullständig.
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Norrköpings kommun. För dig. För alla.
För det goda livet.
Bygg och miljökontoret i Norrköpings kommun
bidrar till det goda livet i kommunen inom fem
viktiga specialistområden: bostadsanpassning,
bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och
lantmäteri. Handläggning av ärenden, tillsyn
och kvalificerad rådgivning är några exempel
på vår service till invånare och företag i Norrköping.
Läs mer om vår organisation och våra uppdrag
på www.norrkoping.se

BYGG- OCH MILJÖKONTORET
601 81 Norrköping
Besöksadress: Trädgårdsgatan 21
Tel: växel 011-15 00 00
Tel: rådgivning 011-15 60 60
E-post: byggomiljokontoret@norrkoping.se
webbplats: www.norrkoping.se

