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Skickas eller lämnas in till Skickas eller lämnas in till 

 

Information 
Aktuella regler: Vattenområdets föreskrifter om det därigenom krävs tillstånd för hantering av växtnäring inom 
dess gränser. 
 
Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera, planera och 
utvärdera. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används, om du vill att dessa ska 
ändras eller om du inte vill att uppgifterna ska kunna användas för marknadsföring är vi tacksamma för ett 
skriftligt besked till Miljö- och byggnadsnämnden. 
Information om gällande avgifter återfinns på kommunens hemsida  
 
Förkortningen ”Ha” i blanketten avser hektar (dvs. 10 000 m2) 

 
Fastighetsuppgifter (fastighet som ansökan/anmälan avser) 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

  

Fastighetens adress Fastighetens ort 

  

Sökande  
Namn Personnummer/Organisationsnummer 

  

Utdelningsadress 
 

Postnummer Ort E-post 

   

Telefon dagtid  Mobiltelefon 

  

Faturaadress (om annan än ovan) 
 

Gödselspridning  

 Konstgödsel   Mängd: ____________ 

 Nötkreatur    Mängd: ____________  

 Häst    Mängd: ____________ 

 Får   Mängd: ____________ 

 Get   Mängd: ____________ 

 Svin   Mängd: ____________ 

 Pälsdjur    Mängd: ____________ 

 Fjäderfä Mängd: ____________ 

 Annat:_____________________ Mängd: ____________ 
Kvävegiva (kg/ha) 

Fosforgiva (kg/ha) 

Spridningsareal inom vattenskyddsområde (ha) 
 
Vilket avstånd hålls vid spridningen till vattendrag/diken eller andra vattenförekomster 
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Vilken gröda kommer gödslas 
 

Period för spridning. Ange även år som spridningen avses ske.  

Jordmån på spridningsplatsen 

Gödselhantering 
Typ av gödselförvaring (t.ex. gödselplatta, container) Storlek/kapacitet på gödselvårdsanläggning: 

Uppskattad mängd gödsel 
 

Period för lagring 
 

Tillgänglig spridningsareal (ha):    Spridningskontrakt finns 
  Mottagare av gödseln: 

Följande handlingar ska bifogas ansökan 
 Skiss/ritning över spridningen där gödsel kommer att spridas 

 Växtodlingsplan 

Ytterligare uppgifter vid lagring av naturgödsel inom vattenskyddsområde 

 Teknisk beskrivning av gödselvårdsanläggning för lagring inklusive lagringsbehovsberäkning 

 Bifoga ev. spridningsavtal 

Underskrift 
Ort och datum 
 

Namnteckning Namnförtydligande 
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