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ANSÖKAN

Hantering av växtnäringsämnen inom
vattenskyddsområden
Enligt miljöbalken 7 kap. 22 §

Namn- och adressuppgifter
Fastighetsbeteckning:
Namn:

Organisationsnummer:

Adress:

Postnummer:

Ort:

E-postadress (texta tydligt):

Telefonnummer dagtid:

Område

Ansökan gäller följande vattenskyddsområde:

Spridning av växtnäringsämnen (uppgifter från t.ex. markkarta/Eu-stöd)
Alternativ till att fylla i nedanstående är att lämna in en växtodlingsplan
Område enligt
karta, Block ID
eller annat ID
Fastighetsbeteckning

Block ID eller annat ID

Block ID eller annat ID

Block ID eller annat ID

Block ID eller annat ID

Areal för
spridningen (ha)
Gröda
Fastgödsel (m 3)
Flytgödsel (m 3)
Urin (m3)
Djupströgödsel (m 3)
Typ av mineralgödsel, om
sådan används
Mängd (ton)
Växtnäringsinnehåll
Slam om sådant
tas emot
Mängd (kg)
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Tidpunkt på året
för spridning
Spridningsmetod

Postadress

Besöksadress

E-postadress

Telefon vx

Telefax

Internet

Box 808
761 28 Norrtälje

Estunavägen 14

bygg.miljonamnden@norrtalje.se

0176-710 00

0176-716 70

norrtalje.se
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Åtgärder för att minska läckage
Fånggrödor

Nej

Ja

Skyddszoner

Nej

Ja

Om ja, ange storlek samt ange placering på karta:

Övrigt t.ex. val av teknik vid gödselspridning m.m.:

Lagring av stallgödsel (om det sker inom vattenskyddsområdet)
Detta behöver inte fyllas i om man sökt tidigare och inga förändringar skett då det gäller djurhållningen
Skyddsåtgärder som förhindrar läckage (t.ex. talk, hårdgjord yta, invallning)
Gödselplatta:

m2

Urinbrunn:

m3

Flytgödselbehållare:

m3

Annat:

m3

Lagring av ensilage i så kallade limpor
Förekommer lagring av ensilage på mark, så kallade limpor?

Namnunderskrift

Datum och namnunderskrift:

Nej

Ja

Namnförtydligande:

Bilagor som ska bifogas
1. Markkartering och gödslingsplan
2. Karta som visar
•
•

Var växtnäringsämnen ska spridas inom vattenskyddsområdet (ID märkta enligt ovan)
Avstånd till ytvatten (diken, täckdiken, sjöar mm) och vattentäkter (borrade och grävda brunnar) i meter

Vid ansökan om lagring ska följande bifogas:
•
•
•

Karta som visar lagringsplats och eventuellt avlopps placering
Avstånd till ytvatten (diken, täckdiken, sjöar mm) och vattentäkter (borrade och grävda brunnar)
Utformning av lagringsplatsen

NK_BOM-131025

Avgift
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift, fastställd av Kommunfullmäktige, för handläggning av ärendet.
Detta ärende tidsdebiteras utifrån fastställd timtaxa. Bygg- och miljönämndens taxa finns på norrtalje.se/avgifter.
Den kan även beställas via Kontaktcenter, telefon 0176-710 00.
Ansökan med bilagor inlämnas till:
Bygg- och miljökontoret
Box 808
761 28 Norrtälje
Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) 1998:204

Personuppgifter som lämnas databehandlas för administration av ärendet. Kontakta Bygg- och miljökontoret om du vill begära
rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Vill du ha information om registrerade personuppgifter måste en skriftlig begäran
lämnas in.

