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Skicka in blanketten till:
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 Östersund

Ansökan om tillstånd för djurhållning,
strandbete eller för lagring eller spridning
av gödsel eller gödselmedel
inom vattenskyddsområde

Vad gäller ansökan?
Nyetablering av djurstallar med minst 2 djurenheter

Väsentlig ändring av befintlig djurhållning eller verksamhet

Lagring av organiska gödselmedel eller stallgödsel

Yrkesmässig spridning av gödsel eller slam

Strandbete vid sjö eller vattendrag

Vilket vattenskyddsområde gäller ansökan?
Minnesgärdet

Lillsjöhögen

Tandsbyn

Häggenås

Lit

Näs

Ska verksamheten finnas inom den primära eller den sekundära skyddszonen?
Primär

Sekundär

Uppgifter om dig som ansöker om tillstånd

Namn på person eller företag:

Personnummer eller organisationsnummer:

Anläggningens namn:

Ansvarig:

Adress, postnummer och ort:

E-postadress

Telefonnummer:

Fastighet där djuren ska hållas eller gödsel spridas/lagras:

Fastighetsägare, om annan än sökande

För hur många år ansöker du om tillstånd?

Fakturaadress, om annan än ovan:

Uppgifter om djur (fylls i vid ansökan om nyetablering av djurstallar eller om strandbete)
Djurslag:

Antal djur:

Uppgifter om strandbete (fylls i vid ansökan om strandbete)

Förekommer strandbete vid sjö- eller vattendrag, det vill säga bete nedanför vattenlinjen vid den högsta förekommande vattenytan
inom vattenskyddsområdet?

Ja

Nej

Om ja, beskriv markens karaktär:
Beskriv skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att skydda grund- eller ytvatten:

Motivera varför strandbete behöver ske inom vattenskyddsområdet:
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Uppgifter om lagring av gödsel
Lagringssätt
Gödselplatta

Flytgödselbrunn

Tät container

Djupströbädd

Annat

Ange yta eller volym för lagringssättet, i kvadratmeter eller kubikmeter:
Beskriv utformningen: Ange exempelvis underlag, om det finns stödmurar, tak, etc

Ange lagringskapacitet, antal månader:
Om gödslet tillfälligt lagras eller komposteras i fält (stuka) inom vattenskyddsområdet, beskriv då hur:

Hur omhändertas stallgödsel efter lagring?

Sker spridning på egen eller arrenderad mark?

Uppgifter om spridning av gödsel (fyll i tabell nedan, eller lämna in kopia på växtodlingsplan)
Område enligt karta

Skifte/block ID

Skifte/block ID

Skifte/block ID

Skifte/block ID

Fastighetsbeteckning
Areal för spridning (ha)
Gröda/växtföljd
Fastgödsel (m³)
Flytgödsel (m³)
Urin (m³)
Djupströgödsel (m³)
Handelsgödsel, typ och
mängd
Humanurin (m³)
Slam från enskilda avlopp eller reningsverk, kg*
*bifoga beskrivning av slammet eller hanteringen
Postadress
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 Östersund

Besöksadress
Rådhuset

Telefon
063-14 30 00 (vx)

Telefax
063-14 33 00

E-post			
kundcenter@ostersund.se

Webbplats
www.ostersund.se
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Uppgifter om spridning av gödsel, fortsättning
Vilken tid på året kommer gödsel att spridas?
Vilken typ av spridare används?
Finns skyddszoner mot sjöar, vattendrag eller liknande? Om ja, ange bredd i meter:
Beskriv de skyddsåtgärder som kommer att vidtas vid spridningen för att skydda grund- eller ytvatten:

Nej

Motivera varför gödslet behöver spridas inom vattenskyddsområdet:

För jordbruksföretag med över 10 djurenheter:
Om du har över 10 djurenheter måste du beräkna givan så att stallgödsel eller annat organiskt gödselmedel som du
sprider inte överstiger en mängd motsvarande 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år. Detta ska beräknas
på ett genomsnitt för ditt företags hela spridningsareal per år under perioden.
Ange om du beräknat givan enligt ovan:
Ja

Nej

Bilagor som du behöver skicka med denna anmälan:
Vid gödsellagring:
• Karta där det framgår var lagringen ska ske
Vid gödselspridning:
•
•
•

Karta där det framgår på vilka skiften gödsel kommer att spridas. Rita även in avstånd till ytvatten (diken,
täckdiken, sjöar, etc) och vattentäkter (borrade eller grävda brunnar)
Eventuell markkartering
Eventuell växtodlingsplan eller gödslingsplan

Underskrift

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande
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PUL - Personuppgiftslagen
När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att dina uppgifter lagras och behandlas
för handläggning av detta ärende. Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, få information
om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna
skulle visa sig vara felaktiga.
Personuppgiftsansvarig myndighet:
Miljö- och samhällsnämnden
Östersunds kommun
831 82 ÖSTERSUND

Östersunds kommun tar ut en avgift för att handlägga ditt ärende. Avgiften regleras i en taxa beslutad av
Östersunds kommunfullmäktige.
Mer information om taxor och avgifter för tillsyn och handläggning inom miljö- och hälsoskyddsområdet hittar du
på www.ostersund.se.

