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Miljö- och hälsoskydd

Anmälan krävs för mottagande av vissa organiska
gödselmedel.
De som vill ta emot avloppsslam eller andra organiska restprodukter ska
göra en anmälan till bygg och miljökontoret. Detta beror på att det är
anmälningspliktigt att ta emot avfallsprodukt från en annan verksamhet,
trots att gödselmedlet i sig är en råvara eller resurs för lantbruket. Exempel
på restprodukter kan vara agrodrank, biogödsel eller foderrester. Anmälan
behöver inte göras för stallgödsel.
Anmälan ska göras i god tid.
Anmälan ska göra i god tid innan gödselmedel tas emot. Det är alltid det
mottagande lantbruket som är ansvarigt för att skriva under och lämna in
anmälan. Det behöver dock inte vara lantbrukaren själv som gör anmälan,
utan det går bra att ta hjälp av någon annan i det arbetet.
Blanketter finns på www.norrkoping.se/bo-miljo/miljo/blanketter/
Tillfällig lagring i samband med spridning
Lagring av gödselmedel i fält bör undvikas. Om tillfällig lagring ändå sker i
fält i samband med spridning ska de allmänna råden om stukalagring följas.
De allmänna råden finns i SJVFS 2004:62 och i vägledningsmaterialet
"Gödsel och Miljö" från Jordbruksverket.
Mellanlagring av gödselmedel (= gårdslager)
Lagring som sker under längre tid än i direkt anslutning till spridning räknas
som mellanlagring. Mellanlagring av mer än 10 ton gödselmedel vid något
enskilt tillfälle är antingen anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt bilagan
till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Mellanlagringen ska ske på tät lagringsplats. Om lagringen ska anmälas
eller tillståndsprövas framgår av förordningen.
Avgift
Bygg och miljökontoret tar ut en timavgift för nedlagd handläggningstid för
den inkomna anmälan. Timavgiften är för närvarande 840 kronor per timme.
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Frågor
Om du har frågor eller funderingar kring anmälan eller spridning av dessa
gödselmedel är du välkommen att kontakta oss per telefon 011-15 13 20
eller via e-post byggomiljokontoret@norrkoping.se.
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