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ANSÖKAN/INFORMATION
Gödsellagring, ensilageanläggning och stuka inom 
Stångåns vattenskyddsområde

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Uppgifterna kommer att införas i Miljöavdelningens dataregister

Namn Organisations- eller personnummer 

Adress Postadress 

Telefon E-postadress

Fakturaadress (om annan än ovan) Postadress 

Fastighetsbeteckning för verksamhetens gårdscentrum 

Primär och sekundär zon

Ny gödselvårdsanläggning 
Typ (gödselbrunn, urinbrunn, gödselplatta)  Material som anläggningen består av Storlek (m3) 

Avstånd till vattendrag/diken (m) 

Hur hanteras spill av gödsel i samband med påfyllning och tömning 

Hur säkerställs att förorening av yt- och grundvatten inte sker vid en eventuell olycka, till exempel överfyllnad, brunnen brister och så vidare. 

Bifoga karta där det framgår var gödselvårdsanläggningen ska placeras. Markera även åkerdiken och vattendrag.

Hur samlas pressvatten upp? 

Avstånd till vattendrag/diken (m) 

Bifoga karta där det framgår var ensilageanläggningen ska placeras. Markera även åkerdiken och vattendrag. 

Postadress: Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 Linköping
E-postadress: miljo@linkoping.se, Telefon: 013-20 64 00 (kundcenter)

LK2777 utg 2 (januari 2022)  

VÄND

Ny ensilageanläggning 

Sökande
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Stukalagring av stallgödsel och andra organiska gödningsmedel 
Typ av gödsel (djurslag) Mängd (m3) Staplingshöjd (m) 

Lagringsperiod 

Avstånd till vattendrag/diken (m) 

Markförhållanden på lagringsplatsen (markens lutning och jordmån) 

Finns dräneringsledningar på lagringsplatsen? Om ja, var mynnar dem? 

Bifoga karta där det framgår var stukan ska placeras. Om flera platser är aktuella, markera samtliga på kartan. 
Markera även åkerdiken och vattendrag.

Ny gödselvårdsanläggning 
Typ (gödselbrunn, urinbrunn, gödselplatta)  Material som anläggningen består av Storlek (m3) 

Ny ensilageanläggning
Hur samlas pressvatten upp? 

Stuka
Typ av gödsel (djurslag) Mängd (m3) Staplingshöjd (m) 

Lagringsperiod 

Bifoga karta där det framgår var anläggningen/stukan ska placeras. Om flera platser är aktuella, markera samtliga på 
kartan. Markera även åkerdiken och vattendrag.

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Ansökan skickas till: Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 LINKÖPING 

Information om avgifter 
För handläggning av ansökan/informationen tas timavgift ut. 
Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som behövs 
för att handlägga ärendet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bygg- och miljönämnden. Nämnden är 
skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. 

För frågor gällande behandling av personuppgifter kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt följande:
E-post: moskansli@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)

Tertiär zon

Namnteckning
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