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Ansökan om tillstånd för hantering av
växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde
Sökande
Namn

Fastighetsbeteckning

Adress

Postadress

Organisationsnummer/personnummer

Telefon dagtid

E-postadress

Fakturaadress (om annan än ovan) och referens

Fastighetsägare, om annan än sökande, och telefonnummer

Tillstånd
Söks för tiden (miljö- och hälsoskyddsnämnden ger normalt sett tillstånd för 3-5 år beroende av verksamhet)
Fr.o.m.

T.o.m.

Växtnäringsämnen
Vilka typer av växtnäringsämnen avser verksamheten att hantera?

Handelsgödsel, mängd:_______

Avloppsslam, mängd:_______

Stallgödsel, mängd:________

Övriga växtnäringsämnen:____________________________________
(exempelvis pressvatten från ensilage)
Inom vilka skyddszoner avser verksamheten att hantera dessa?

Primär zon

Sekundär zon

Tertiär zon

Lagring av stallgödsel inom vattenskyddsområde
Ja (fyll i nedanstående tabell)
Djurslag
(nöt, svin, får, häst, höns)

Gödseltyp
(fast, djupströ,
flytgödsel)

Nej
Lagringskapacitet i tät gödselvårdsanläggning (m3)

Ange skyddszon
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Hur många månaders gödselproduktion klarar gödselvårdsanläggningen?

Spridning inom vattenskyddsområde
Ja, ange skyddszon: ____________________________________

Nej

På vilken typ av mark kommer spridning att ske?

Åkermark

Skogsmark

Annat:___________________________________

Hur stor del av spridningsarealen ligger inom respektive skyddszon?

Finns något av följande i anslutning till spridningsområdet? (om ja, ange antal meter från närmaste spridningspunkt)

Dricksvattenbrunn:.………... (m)

Sjö/vattendrag:.……….. (m)

Dike: .……….. (m)

Dagvatten el. dräneringsbrunn:.……….. (m)

Under vilken period kommer spridning att ske? (år-månad-dag)

Skyddsåtgärder samt motivering till verksamhet inom vattenskyddsområde
Ange vilka skyddsåtgärder som planeras för att motverka förorening av vatten i samband med lagring, spridning
och övrig hantering. Motivera även varför hantering av växtnäringsämnen måste ske inom vattenskyddsområde.
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Bilagor ska lämnas tillsammans med ansökan där det är aktuellt
Översiktlig karta där det tydligt framgår var lagring och spridning kommer att ske
Markkartering
Växtodlingsplan
Produktblad eller liknande för handelsgödsel
Vilket/vilka reningsverk som slammet kommer ifrån

______________________________________________________________________________________
Avgift för handläggning tas ut enligt Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 2017,
fastställd av kommunfullmäktige.

_________________________________________________________________________________________

Underskrift

…………………………………………

………………………………………………………………

Ort och datum

Underskrift

Skicka ifylld blankett med bilagor till
Miljö- och hälsoskyddskontoret
551 89 Jönköping

…………………………………………………………………….
Namnförtydligande
Uppgifterna på denna blankett kommer att databehandlas
Genom att underteckna blanketten godkänner jag det.

Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16 Jönköping. Telefon 036-10 50 00 E-post: miljo@jonkoping.se

