Vastaanottaja:			
Enonkosken kunta
Tekninen lautakunta
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

ILMOITUS LANNAN VARASTOIMISESTA LANTAPATTERISSA
(valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 4 §)

1.	ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TILA

Nimi      
Osoite      
Sähköpostiosoite
     
Puhelinnumero virka-aikana
     
Tilatunnus      
2.	TILAN ELÄINMÄÄRÄT JA LANNAN VARASTOINTI

Tilan keskimääräinen eläinmäärä
Lypsy- ja emolehmät       kpl
Emakot porsaineen       kpl
Hiehot, sonnit       kpl
Liha- ja siitossiat, joutilaat emakot       kpl
Nuorkarja (alle 8 kk)       kpl
Hevoset, ponit       kpl
Lampaat ja karitsat       kpl
Kanat, broileriemot, kalkkunat       kpl
Muut, mitkä ?      

 Tila vastaanottaa karjanlantaa tai vastaavaa
Laji ?      
Määrä ?       m³/vuosi
Mistä ?      
Laji ?      
Määrä ?       m³/vuosi
Mistä ?      
Tilan lantajärjestelmä
ja lantalat
 Lietelanta

 Kuivalanta + virtsa

 Kuivikelanta

 Kuivikepohja, joka tyhjennetään       kk:n välein

Käytetty kuivike       ja sen määrä       m³/vuosi


Lietesäiliö       m³
Onko katettu ?      

Kuivalantala       m³
Onko katettu ?      

Virtsasäiliön       m³
Onko katettu ?      

Muu lantala, mikä ?       
ja sen tilavuus      m³

Onko katettu ?      
 Tilalla ei ole lantalaa. Lanta varastoidaan seuraavasti: 
     
 Lanta kompostoidaan tilalla luonnonmukaisen tuotannon ehtojen mukaisesti.

3.	LANNAN VARASTOINTI LANTAPATTEREISSA (pattereiden sijainnit esitetään karttaliitteessä)

Patteroitavan lannan määrä       m³
Lantapatterien lukumäärä       kpl
Patterit sijoitetaan  pohjavesialueelle tai sen suoja-alueelle sijaitseville pelloille
Pohjavesialueen nimi      

Etäisyys 
pattereista lähimpään
ojaan       m
valtaojaan       m
vesistöön       m
talousvesikaivoon       m
Pattereiden
pohjakerros
 muta
 turve
 silputtu olki
 kokonainen olki
 sahanpuru
 kutterinpuru 
 muu, mikä?      

Pohjakerroksen paksuus       cm

Pattereiden pintakerros 
 muta
 turve
 silputtu olki
 kokonainen olki
 sahanpuru
 kutterinpuru
 peite, mikä?      
 muu, mikä?      

Pintakerroksen paksuus       cm

4. PATTEROINTITARPEEN SYY YMS. LISÄTIETOJA 
     
5. ILMOITTAJAN ALLEKIRJOITUS

Enonkoskella        /       20  


_______________________________________
Nimen selvennys      




ILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJEET

1. Ilmoituksen tekijä ja tila
Ilmoittajan nimi, postiosoite, tilatunnus ja puhelinnumero (virka-aikana) on ilmoitettava.

2. Tilan eläinmäärät ja lannan varastointi
Tilan eläinmäärä ilmoitetaan eläinlajiryhmittäin kappaleina. Eläinten lukumääränä käytetään vakiintunutta, tilalla vuoden aikana keskimäärin olevaa eläinmäärää. 

Lantaa vastaanottava tila ilmoittaa sen, mitä vastaanotetaan (esim. naudan kuivalantaa), vastaanotettavan määrän ja mistä tilalta lanta vastaanotetaan.

Tilan lantajärjestelmä ja olemassa oleva lantalan koko on selvitettävä ilmoituksessa. Lantalalla tarkoitetaan tässä tiivispohjaista, lannan varastointia varten rakennettua lantavarastoa. Lantalassa tulee tällöin olla riittävät reunat tai riittävien kuivikkeiden käytön avulla tulee varmistaa, ettei lanta nesteineen pääse valumaan lantalan ulkopuolelle. Mikäli tilalla ei ole rakennuspiirustuksia tai vastaavaa selvitystä, mistä ilmenisi olemassa olevan lantalan tilavuus, voidaan tilavuus arvioida lantalan mittojen perusteella tai käyttää ympäristönhoito-ohjelmassa arvioitua tilavuutta. Lisäksi ilmoitetaan tilalla käytettävät kuivikkeet ja niiden määrät.

Mikäli tilalla ei ole lantalaa, ilmoitetaan, miten lannan keräys ja varastointi tilalla tapahtuu ennen lannan siirtämistä pellolla sijaitsevaan lantapatteriin. Lannan keräilyn ja varastoinnin tilalla tulee tapahtua niin, ettei siitä aiheudu suoria virtsan tai lantavesien valumia ojiin tai vesistöihin. Kotieläinten talviaikaisilta jaloittelualueilta ei saa aiheutua suoria virtsan tai lantavesien valumia ojiin tai vesistöihin.

Mikäli tilalla syntyvä lanta kompostoidaan luonnonmukaisen tuotannon ehtojen mukaisesti, se ilmoitetaan lomakkeessa.

3. Lannan varastointi lantapatterissa
Lantapattereista annetaan yksityiskohtainen selvitys. Mukaan on aina liitettävä kartta, johon on merkitty lantapatterien sijoituspaikat. Mikäli pellot tai niiden osat, jonne lantapatterit sijoitetaan, sijaitsevat pohjavesialueella tai sen suoja-alueella, tämä ilmoitetaan ja lisäksi pohjavesialueen nimi. Tilalle laaditusta ympäristönhoito-ohjelmasta käyvät ilmi pohjavesialueella sijaitsevat pellot.

4. Patterointitarpeen syy yms. lisätietoja
Patterointitarpeen syystä annetaan selvitys sekä kirjoitetaan mahdolliset muut lisätiedot kuten sanalliset selvitykset muihin kohtiin.

5. Allekirjoitus
Ilmoittajan on päivättävä ja allekirjoitettava ilmoitus omakätisesti. 


Ilmoitus palautetaan osoitteella: 	Enonkosken kunta
			Tekninen lautakunta
			Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen viranhaltijapäätöksellään ja hyväksyy sen joko sellaisenaan tai mikäli patterointi ei täytä nitraattiasetuksen vaatimuk-sia, asettaa patteroinnille ehtoja. Käsitellystä ilmoituksesta lähetetään päätös postitse. Käsittelystä ei peritä maksua. Lisätietoja saa kunnaninsinööriltä, puhelin 044 345 3024.

