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Begäran om uppgifter vid ny-/tillbyggnad av djurstall 

 
Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga ditt ärende. 

 
Verksamhetsutövare/fakturamottagare  

Fastighetsbeteckning (där byggnaden är/ska placeras) 

 

Namn Adress 

Postnummer Person-/organisationsnummer 

Telefon dagtid E-post 

 
Beräknad lagringstid för gödsel 
 6 månader  8 månader  10 månader  Annat___________________________ 

 

Beskrivning av gödselmängder och fosforinnehåll och behövd spridningsareal 
Djurkategorier Antal 

djur 
Typ av gödsel1 Volym 

(m3)2 
Utsöndrad P/år 
(kg)2 

Behov av 
spridningsareal 

 Mjölkkor, ………kg mjölk/ko år      

 Am- och dikor      

 Ungnöt över 1 år       

 varav:  ….  kviga/stut      

             …. vallfodertjur      

             …. köttdjur      

 Ungnöt under 1 år      

 varav:   …. kviga/stut      

         …. kalvar (<6 mån)      

 Sugga i produktion*      

 Slaktsvin, …...... omg./år      

 Får/Getter (> 6 mån)      

 Lamm/killingar (<6 mån)      

 Häst      

 Annat djur……………………      

Disk/spolvatten   ja  nej  ________ ________ 

Pressvatten   ja  nej  ________ ________ 

Dagvatten   ja  nej  ________ ________ 

SUMMA 
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1. Till exempel.fastgödsel + urin, flytgödsel, djupströgödsel, kletgödsel 
2. Lantbruksrådgivningsföretag använder ofta programmet STANK in MIND för beräkningar om lagringsbehov och 
fosforutsöndring. Scabloner för hur mycket lagringsvolym  olika djurslag behöver finns i Naturvårdsverkets föreskrifter 
och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket Bilaga 7(gödselvolym) och bilaga 8(fosforproduktion), Om din 
djurhålllning inte passar in i någon av scablonerna finns; jordbruksverkets rapport 2001:13 Gödselproduktion, 
lagringsbehov och djurtäthet i olika djurhållningssystem med grisar, Jordbruksverkets rapport 1995:19 Gödselproduktion, 
lagringsbehov och djurtäthet vid nötkreaturshållning.För häst Jordbruksverkets information 7-2006 Hästgödsel en naturlig 
resurs  (Underlaget till beräkning ska bifogas) 

 
 
   Kommer WC/dusch installeras? 

  Ja ska ledas till avloppsanläggning (krav på tillstånd för avlopp) 
  Ja ska ledas till urin/flytgödselbrunn (tillförsel av ohygieniserat avloppsvatten rekommenderas ej av SVA 
p.g.a. risk för smittspridning) 
 Ja annan hantering beskrivning bifogas 
 Nej    

  Lagringsutrymmen efter ny-/tillbyggnation 

Typ  
På 
fastigheten 
 

Kontrakterad totalvolym 
 
Behov 

 
Diff+/- 

Urinbrunn/ar  
 

 m3  m3 m3 
 

m3 
 

Flytgödselbrunn/ar m3 m3 m3  
 

m3 
 

Gödselplatta/or  
 

m3 m3 m3 
 

m3 
 

Djupströbädd på gjuten platta 

tömningsintervall                 

mån 
 

m3 
  

  
Djupströbädd på annat 
underlag: typ__________ 
 
 

tömningsintervall                 

mån 
 

     

m3 

  

 
 

 
Finns täckning på samtliga urin/flytgödselbehållare  ja  Nej 
Sker påfyllning av samtliga urin/flytgödselbehållare under täckning  ja  Nej 
 

 

Tillgänglig spridningsareal 
 Ägd (ha) Arrenderad/ 

Kontrakt (ha) 
Summa (ha) Behov (ha) 

Åkermark (ej träda)     
Betesmark 
 

    
SUMMA     
Annan lösning för omhändertagande av gödsel t.ex. kontrakterad tömning (ange vem som tömmer och 
var det körs) 
 
 

 

Övrig information 
 
 
 
 

 

Underskrift 
Datum Underskrift                                                           Namnförtydligande 
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Följande ska bifogas: 

• Beräkningsunderlag för beräknad gödselproduktion 
• Beräkningsunderlag för utsöndrad mängd fosfor 

 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan om uppgifter vid ny- eller 
tillbyggnad av djurstall. 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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