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              Bygg- och Miljönämnden

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen enligt pkt 3.2
bilaga 2 till vattenskyddsföreskrifter för Rävnäs grundvattentäkt i Surahammars
kommun

Sökande
Namn

Adress Postnr och ort

Tfn bost Tfn arb

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare om annan än sökande Telefon

Adress till fastighetsägare Postadress Mobil

Tillstånd
Söks för tiden (Bygg- och Miljönämnden ger normalt sett tillstånd för 3 år)

Fr.o.m                                                                                   T.o.m.

Spridning
Vilka typer av växtnäringsämnen avser verksamheten att sprida?

� Handelsgödsel � Stallgödsel � Avloppsslam

� Övriga växtnäringsämnen:
Inom vilka skyddszoner avser verksamheten att sprida dessa?

� Primär skyddszon � Sekundär skyddszon

På vilken typ av mark kommer spridning att ske?

� Åkermark � Skogsmark � Annat:

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

Område enligt bifogad karta

→
Block ID eller annat ID Block ID eller annat ID

Fastighetsförteckning

Areal för spridning (ha)

Gröda

Fastgödsel (m3)

Flytgödsel (m3)

http://www.surahammar.se/index.cfm
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Urin (m3)

Djupströgödsel (m3)

Typ av konstgödsel om sådan används
(kg)

Slam om sådant tas emot (kg)

Tidpunkt på året för spridning

Djurhållning
Har verksamheten djurstallar med djurhållning inom primär eller sekundär skyddszon?

� Ja (fyll i nedanstående tabell � Nej

Djurslag Antal djur i snitt under installningsperiod

Lagring av stallgödsel
Lagrar verksamheten stallgödsel inom primär eller sekundär skyddszon?

� Ja (fyll i nedanstående tabell � Nej

Djurslag Gödseltyp Lagringskapacitet i gödselvårdsanläggning
(m3)

Skyddsåtgärder
Ange vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att motverka förorening av yt-/grundvatten i samband med
lagring, spridning och övrig hantering
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Till ansökan ska bifogas:
· Karta eller annan beskrivning av marken där spridningen ska ske. Av beskrivningen ska framgå ungefärlig

marklutning och avstånd till vattendrag (sjö, bäck eller vattenförande dike)

· Om verksamheten avser att hantera handelsgödsel ska uppgifter inkomma om mängd samt produktblad eller liknande

· Om verksamheten avser att hantera avloppsslam ska uppgifter inkomma om vilket/vilka reningsverk som slammet
kommer ifrån

Underskrift
Datum (åååå-mm-dd) Postnr och ort

Underskrift

Avgift
Avgift enligt fastställd taxa för Bygg- och Miljönämnden är 700 kr per timme
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