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Anmälan om satellitbrunn

Verksamhetsutövare
Verksamhetsnamn/Företag/person

Organisationsnr/Personnr

Brukarens/Kontaktpersonens namn

Telefon dagtid

Adress

Telefon mobil

Postnummer och ort

Faxnummer

E-postadress

Fastighet för huvudverksamheten

Uppgifter om satellitbrunnen
Typ av gödsel (urin, flytgödsel)

Från djurslag

Från antal djurenheter

Beräknad mängd lagrad gödsel/år

Storlek på satellitbrunnen m3

Höjd på kant ovan mark

Ammoniak-/ och luktreducerande åtgärder (Beskriv vad brunnen ska ha för typ av täckning och hur påfyllning av behållaren ska ske)

Platsen för satellitbrunnen
Fastighetsbeteckning där satellitbrunn planeras

Fastighetsägare

Avstånd till ytvatten

Avstånd till bebyggelse

Avstånd till vattentäkt

Antal hushåll i närområdet

Övrigt

Förhärskande vindriktning

Topografi:

Plant

Nästan plant

Kuperat

Mycket kuperat

Beskrivning av eventuellt skogsbestånd mellan brunn och bebyggelse

Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde?

Ja

Vilket?

Nej

2019-08-01

Alternativ plats för satellitbrunn

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Östra Bangatan 7A, vån 4
701 35 Örebro
Örebro

Tel 019-21 10 00 servicecenter

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se
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Buller
Buller kan uppkomma från följande

Under följande tider på dygnet

Möjliga åtgärder vid klagomål på buller

Påfyllning och tömning av stallgödsel
Ange planerade påfyllnadstidpunkter normalt sett under ett år

Antal tillfällen:

Årstider:

Beräknad tid per tillfälle:

Ange planerade tömningstidpunkter normalt sett under ett år

Antal tillfällen:

Årstider:

Beräknad tid per tillfälle:

Antal dagar för återskapande av heltäckande täckning
Totalt antal dagar per år utan heltäckande täckning
Möjliga åtgärder vid klagomål på lukt

Egenkontroll, information
Finns egenkontrollprogram för verksamheten?

Ja

Har närboende informerats om verksamheten?

Nej

Ja

Nej

Övriga upplysningar

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Östra Bangatan 7A, vån 4
701 35 Örebro
Örebro

Tel 019-21 10 00

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se
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Kommunikation

Jag godkänner kommunikation via e-post

(Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post)

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Till anmälan skall bifogas:

Skalenlig karta som visar:
Platsen där satellitbrunnen planeras att byggas
Närliggande brunnar, diken, vattendrag och sjöar
Närliggande bostäder
Vegetationstyp mellan brunn och bostäder
Väg som används vid påfyllning och tömning av
brunnen

Upplysningar

Miljökontoret gör en bedömning av platsens lämplighet
utifrån anmälningshandlingarna och föreslår eventuella
försiktighetsåtgärder för att förebygga att verksamheten
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. Inkommer klagomål på verksamheten till
Miljökontoret kan krav på ytterligare åtgärder ställas.
Försiktighetsprincipen 2 kap. 3 § miljöbalken:
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön.

Avgift
Vid handläggning av anmälan uttages 1020 kr/tim enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (2018).
Behandling av personuppgifter

Miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av
dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Östra Bangatan 7A, vån 4
701 35 Örebro
Örebro

Tel 019-21 10 00

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se

