
Anmälan om yrkesmässig  
spridning av växtnäringsämnen 
inom vattenskyddsområde 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen -enligt 5 § vattenskyddsföreskrifter
för Kristianstads kommun

OBS! Anmälan gäller för verksamheter utan regelbunden tillsyn av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Sökanden 
Brukare/företagets namn Organisationsnummer 

Adress (gata, box etc) Postnummer     Postort 

Telefonnummer dagtid (även riktnummer) E-postadress

Fastighetsbeteckning 

 Område 
Anmälan gäller följande vattenskyddsområde: 

 Primär zon – Förbud att sprida närmare än 15 m från vattentäktszonen. Stukalagring är förbjuden.

 Sekundär (yttre) zon – Stukalagring maximalt 3 veckor för gödsel och 1 vecka för avloppsslam

Växtnäring ska spridas på: 

 Parkmark  Jordbruksmark       Golfbana 

 Idrottplats   Annan markanvändning: 

 Planerad spridningsperiod 
Tillstånd söks för 1 eller 3 år.  Observera att anmälan ska göras innan 28 februari för att gälla år 1. 

 1 år  3 år 

Spridning från datum (åå-mm-dd) Spridning till datum (åå-mm-dd) 

Observera förbud av spridning på växande gröda från 1 september. För undantag av förbudet motivera utförligt: 

Obligatoriska bilagor 

- Gödslingsplan.
- Fältkarta som visar var växtnäringsämnen ska spridas inom vattenskyddsområdet. Beteckningar i kartan ska

överensstämma med växtodlingsplanen.

Underskrift sökanden 
Datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Avgift 
För detta ärende tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en avgift 
per timme nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa.

Anmälan skickas till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
291 80 Kristianstads kommun 
eller via e-post kommun@kristianstad.se 
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 Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna 

Sida 1 (1) 

Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din anmälan. 
Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att höra 
av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter

http://www.kristianstad.se/personuppgifter
mailto:dataskyddsombud@kristianstad.se
mailto:kommun@kristianstad.se
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