ANSÖKAN
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Om tillstånd för hantering av växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde

Sökanden
Namn:

Adress:

Personnr/Org.nr:

Postadress:

Telefon dagtid:

Faktureringsadress (om annan än postadress):

Postnummer och ort (faktureringsadress):

Fakturareferens:

E-post:

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning:

Fastighetens adress:

Fastighetsägare:
Fastigheten ligger inom följande vattenskyddsområde:

Ansökan avser
Spridning av växtnäringsämnen inom
Primär (inre) skyddszon

Lagring av växtnäringsämnen inom
Primär (inre) skyddszon

Sekundär (yttre) skyddszon

Sekundär (yttre) skyddszon

Tillstånd söks för tiden (normalt max 5 år):

Djurhållning
Finns djurstallar med djur inom vattenskyddsområdet?

Ja

Nej

Typ av djurslag och antal:

Spridning
Vem kommer att utföra spridningen av växtnäringsämnen?
Jag själv
Annan person i verksamheten (namn, adress):_____________________________________
Entreprenör (namn, adress): ________________________________________________
Finns något av följande skyddsobjekt i anslutning till där spridning kommer att ske? (ange avstånd till)
Dricksvattenbrunn: __________ m
Dike: __________ m
Sjö/vattendrag: __________ m

Dagvatten/dräneringsbrunn: __________ m
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Typ av växtnäringsämnen som ska spridas (ungefär, per år):
Flyt, mängd:__________m3
Fast, mängd:__________m3
Urin, mängd:__________m3

Djupströ, mängd:__________m3

Slam från:______________________, mängd:__________m3
Handelsgödsel

Avloppsslam

Biogödsel/Rötrest

________________

Vilken typ av spridningsteknik används för spridning av flytgödsel/urin/slam? (bredspridning,
nedmyllning, slangspridare):
Antal hektar där spridning kommer att ske, inom vattenskyddsområdet:
I vilken gröda kommer spridning att ske?

Vilken mängd (ton/ha) kommer att spridas?

Under vilken period kommer spridning att ske, ange månad (avser normalår):

Lagringsutrymmen
Typ av växtnäringsämnen som ska lagras:
Stallgödsel
Ensilage, som pressvatten kan avgå från
Handelsgödsel

Avloppsslam

Biogödsel/Rötrest

________________

Tillgängliga lagringsutrymmen är:
Flytgödselbehållare/gödselbrunn, antal:_____storlek: ______ m3
Urinbrunn, antal:_____storlek: ______ m3
Gödselplatta, antal:_____storlek: ______ m3

Under tak
Under tak
Under tak

Om ensilage hanteras som kan avge pressvatten, hur tas det om hand?

Skyddsåtgärder och motivering
Vilka åtgärder vidtas/kommer att vidtas för att minska läckaget av växtnäring till vattendrag eller
grundvatten? (t.ex. vårbearbetning, skyddszoner, våtmarker, fånggröda, spridningstidpunkt):

Motivera varför växtnäringsämnen måste hanteras inom vattenskyddsområdet:
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Avgift

För handläggning av ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som
justeras årligen.

Bilagor
Till ansökan om spridning av växtnäringsämnen ska du bifoga:






Markkarting (avseende fosforhalt)
Analys som visar växtnäringsinnehåll (kväve/fosfor), alt. produktblad för handelsgödsel,
avloppsslam eller liknande.
Kväveutlakningsberäkning. Beräkningen ska minst omfatta de kommande 5 åren, helst en
växtföljd. Kväveutlakning beräknas enklast med hjälp av dataprogrammet Vera.
Växtodlingsplan, alt. gödslingsplan
Översiktlig karta, t.ex. blockkarta, som visar var gödsel kommer att spridas. På kartan ska du även
markera ut vattendrag, dräneringsbrunnar, vattentäkter, skyddszoner och mark som lutar > 10 %.

Till ansökan om lagring av växtnäringsämnen ska du bifoga:



Situationsplan som visar var lagringsutrymmen finns. På kartan ska du även markera ut
vattendrag, dräneringsbrunnar, vattentäkter (t.ex. borrade och grävda dricksvattenbrunnar).
En beräkning där gödselproduktion framgår, om du har djurhållning. D.v.s. hur mycket gödsel
samt typ av gödsel (fast, urin, djupströ, flyt), för varje djurslag, som produceras i
verksamheten/år.

Upplysningar

Ansökan ska skickas in i god tid innan verksamheten beräknas starta. Du får inte påbörja verksamheten
innan du har fått ett tillstånd. Kompletta handlingar medför en kortare handläggningstid.

Underskrift
Ort och datum:
Namnunderskrift:

Namnförtydligande:

Ovan lämnade personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som är en lag i alla EU:s
medlemsländer från och med 25 maj 2018. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet på miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Registrerad har rätt att, efter ansökan, få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse
av dem. Kontakta då personuppgiftsansvarig som är miljö- och hälsoskyddsnämnden mhn@varberg.se, 0340-880
00.
Ifylld blankett skickas till:

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
432 80 Varberg

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Varbergs kommuns hemsida www.varberg.se/personuppgifter

