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ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR HANTERING AV 
VÄXTNÄRINGSÄMNEN INOM VATTENSKYDDSOMRÅDE 
 

OBS: Tillstånd söks av den som ska utföra spridningen eller efter skriftlig 

överenskommelse av den som brukar marken. 
 

Primär zon - hantering av växtnäringsämnen kräver tillstånd. 

Sekundär zon – hantering av växtnäringsämnen kräver tillstånd. 

 

Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdena kan skilja sig åt. Skyddsföreskrifter för 

de kommunala vattenskyddsområdena finns på www.mark.se  
 

Sökanden  

Namn 

 

Adress 

 

Postnummer Ort 

Telefonnummer 

 

Mobilnummer 

E-post 

 

Faxnummer 

Organisationsnummer/Personnummer 

 

Fakturamottagare (om annan än sökande ovan) 

 

Fakturaadress, postnummer, ort 

 
 

Område  

Ansökan gäller följande vattenskyddsområde  
 

 

Spridning av växtnäringsämnen (uppgifter från t.ex. markkarta/Eu-stöd) 

Område enligt karta 
→ 

Block ID eller 

annat ID 

Block ID eller 

annat ID 

Block ID eller 

annat ID 

Block ID eller 

annat ID 

Fastighetsbeteckning 

 

    

Areal (ha) 

 

    

Gröda 

 

    

Fastgödsel (m3)   

         

    

Flytgödsel (m3) 

 

    

Skickas till: 

Marks kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Miljöenheten 

511 80 Kinna 

 

http://www.mark.se/
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Urin (m3) 

 

    

Djupströgödsel (m3)  

   

    

Typ av konstgödsel 

 

 

Mängd (kg) 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

Tidpunkt på året för 

spridning (fr.o.m. 

mån. och dag t.o.m. 

mån. och dag) 

    

 

Beräkning av kvävebehovet – ange vad som beaktats 

Grödans kvävebehov och kvävetillförsel från samtliga kvävekällor  Ja □       Nej □ 

 

Växtplatsens beskaffenhet vad det gäller mark, jordart och lutning  Ja □       Nej □ 

 

Växtplatsen förhållanden vad det gäller klimat, nederbörd och bevattning  Ja □     Nej □ 

 

Markanvändningen och jordbruksmetoder, inklusive växtföljd på växtplatsen Ja□   Nej□ 

 
 

Åtgärder för att minska läckage 

Fånggrödor   Ja □      Nej □ 

 

Höst- och vinterbevuxet   Ja□    Ange med vad:                                                              

Nej □   

 

Skyddszoner   Ja□     Nej □ 

 

Övrigt □    Ange vad: 

 
 

Lagring av växtnäringsämnen 
 Skyddsåtgärder som förhindrar läckage (t.ex. tak, 

hårdgjord yta, invallning ) 

Gödselplatta:______m2 

 

 

Urinbrunn:________m3 

 

 

Flytgödselbrunn:____m3 

 

 

Annat: 

___________________m3 
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Lagring av ensilage 

Förekommer lagring av ensilage där pressvatten kan avges   Ja □                     Nej □ 

 

Vart leds pressvattnet: 
 

 

Mjölkrumsavlopp 

Finns det mjölkrum   Ja □                     Nej □ 

 

Vart leds mjölkrumsavloppet: 
 

 
Ifylld ansökan skickas till: Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten, 511 80 
KINNA eller via E-post till mhn@mark.se 
 

Datum 

 

Namnteckning 

Namnförtydligande 
 

       

Vid ansökan om tillstånd för spridning av växtnäringsämnen ska följande 

bifogas: 
 

 Markkartering (max 10 år gammal) och gödslingsplan 

 

 Karta som visar: 

• Var växtnäringsämnen ska spridas inom vattenskyddsområdet (ID märkta enligt 

ovan) 

• Avstånd till ytvatten (diken, täckdiken, sjöar mm) och vattentäkter (ex. 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 (ex. borrade 

och grävda brunnar). 
 

Vid ansökan om mjölkrumsavlopp ska följande bifogas 
• Karta som visar avloppets placering 

• Avstånd till ytvatten (diken, täckdiken, sjöar mm) och vattentäkter (ex. borrade 

och grävda brunnar). 

 

Avgifter 
För handläggningen tas timtaxa ut. För 2021 är timtaxan 1 100 kronor. 

 

Registrering av uppgifter 
Se sida 4. 

 

Övrigt 
Det finns en omfattande rådgivning för att minska kväveförlusterna i jordbruket – Greppa 

näringen. Många goda råd och tips finns på deras hemsida www.greppa.nu. 

 

Frågor 
Om det finns frågor tveka inte att kontakta miljöenheten på tel: 0320-21 70 00 (växel). 
 

mailto:mhn@mark.se
http://www.greppa.nu/


Marks kommun ● Samhällsbyggnadsförvaltningen ● Miljöenheten ● epost: mhn@mark.se ● tfn: 0320-21 70 00 

Information om personuppgiftsbehandling 
Marks kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s 
dataskyddsförordning.  

Vilka kommer att ta del av  
personuppgifterna?  
Inom kommunen kommer endast behörig 
personal samt personuppgiftsbiträden som  
kommunen anlitar att hantera uppgifterna.  
Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli 
offentliga och får då begäras ut av alla så länge 
det inte hindras av sekretess. 

Lagringstid 
Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur 
länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller 
Vilket även i arkiveras. För mer information 
personuppgiftsansvarig.  

Vilka rättigheter har du som registrerad?   
Du har rätt att begära tillgång till de person- 
uppgifter som kommunen behandlar om dig och 
få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har  
invändningar mot hur kommunen hanterar dina 
personuppgifter kan du lämna klagomål till  
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 

Personuppgiftsansvarig  
Miljönämnden i Marks kommun 
511 80 Kinna  
E-post: mhn@mark.se 

Dataskyddsombud  
Miljönämndens dataskyddsombud når du på       
e-post dso@borasregionen.se eller telefon 070 – 
948 73 31.   

Ändamålet med behandlingen 
Personuppgifterna samlas in i syfte att kunna  
utföra tillsyn och handlägga ärenden enligt  
miljöbalken och livsmedelslagen.  
kontakta förekommande fall omfattar fakturering. 
Uppgifterna kan dessutom användas för arkiv-  
och statistiska ändamål av allmänt intresse. 

Typer av personuppgifter som vi behöver 
Namn, adress, personnummer, fastighets-     
beteckning, telefonnummer, email. 

Rättslig grund för behandlingen 
Kommunen behandlar uppgifterna för att kunna  
fullgöra lagstadgad myndighetsutövning, och 
även för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.  

mailto:mhn@mark.se
mailto:dso@mark.se



