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Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan    

37 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan. 

 
Uppgifter om lagringsplats                        Sökande/fakturamottagare 

Fastighetsbeteckning (där gödslet ska lagras) 
 
 

Sökande 

Fastighetsägare (om annan än sökande) 
 
 

Postadress 

Postnr Ort 
 

E-post 
 
 Församling Tel 

 
Typ av gödsel 
  fastgödsel djupströgödsel  flytgödsel urin  annat…………………………………..………………… 

Djurslag  nöt    svin   häst  fjäderfä     annat……………………………………………………………… 

Mängd gödsel__________ m3/år (underlag till beräkning gödselmängd ska bifogas i bilaga) 
Lagringstid     __________ månader 
  
Utformning av lagringen (beskriv med egna ord eller bilder)  

Beskrivning av lagringen bifogas i bilaga 
 
Vilka åtgärder kommer att vidtas för att minska risken för olägenheter för omgivningen? (t.ex. luktstörning, 
problem med flugor) 
 
 
 
Underskrift 
Datum Underskrift 

 
Till ansökan ska bifogas 

 Beräkningsunderlag över gödselmängder  
 Beskrivning av utformning av upplagringsplatsen för djurspillning. 

 
Skicka din anmälan till: Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad eller miljoforvaltningen@karlstad.se 
 
 
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan till Karlstads 
kommun om anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom 
område med detaljplan. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande 
dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning. Det är miljönämnden 
som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som 
behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar 



  
 

 

dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats 
karlstad.se/personuppgifter  
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