
Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANMÄLAN om
mellanlagring av stallgödsel

Enligt § 21 Förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Anmälan sänds till:
Ronneby kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
372 80  Ronneby 

Gällande bestämmelser vid mellanlagring av stallgödsel 

Anmälningsplikt 
• Enligt Avfallsförordningen (2001:1063) är

gödsel som samlats upp separat och 
behandlats utanför produktionsplatsen ett 
avfall. 

• Om den totala avfallsmängden är större än 10
ton men högst 10 000 ton vid något enskilt
tillfälle, är mellanlagring av avfall en s.k. C-
verksamhet. Detta regleras i punkt 90.40 i
bilagan till Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt
21§ i samma förordning är en sådan
verksamhet anmälningspliktig.

• Anmälan om mellanlagring av stallgödsel som
ej produceras i den egna verksamheten görs
på denna blankett. Till anmälan ska bifogas
en karta med nedan angiven information.
Anmälan kan göras för en växtföljdsperiod.

• För miljö- och byggnadsförvaltningens hand-
läggning av ärendet tas en avgift ut i enlighet 
med taxan för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område. Taxan är fastställd av 
kommunfullmäktige (§ 193/2012) och gäller 
fr.o.m. 2012-07-01.

• Att inte anmäla mellanlagring av stallgödsel till
miljö- och byggnadsförvaltningen innebär
otillåten miljöverksamhet.  För detta kan man
dömas till böter eller fängelse. Dessutom kan
miljö- och byggnadsnämnden förelägga den
som är ansvarig för verksamheten att lämna in
anmälan.

Hantering - mellanlagring av stallgödsel 

• De allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken

• Förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i
jordbruket

• Föreskrifter om ändringar i Statens
jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
(SJV FS 2004:62) om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser växtnäring

Anmälningspliktig 
Namn Organisationsnr/personnummer 

Adress Postnr Postadress 

Ev. kontaktperson för verksamheten Telefon dagtid (även riktnr) Mobiltelefon 

E-postadress 

Fastigheten 
Fastighetsbeteckning (där mellanlagring ska ske) Fastighetsägarens namn (om annan än sökande) 

Fastighetsägarens adress (om annan än sökande) Fastighetsägarens telefon (om annan än sökande) 

Gödsel 
Gödselslag Leverantör

 

 

Mängd Tidpunkt för lagring 

Ronneby Kommun
Miljö- & byggnadsförvaltningen
www.ronneby.se

Tel vxl: 0457-61 80 00
Tel direkt: 0457-61 81 70
E-post: mbf@ronneby.se

Adress
Ronneby kommun

372 80 Ronneby

mailto:mhkansli@ronneby.se�


Skyddsåtgärder 
Beskriv ev. skyddsåtgärder för att förhindra läckage 

Övrigt 
Plats för ev. kommentarer/förklaringar m.m. 

 Karta över fastigheten där mellanlagring sker bifogas 

På kartan ska markeras 

• Lagringsplatsen/-platserna

• Berörda vattenbrunnar, avlopp, diken och/eller andra vattendrag

• Kraftiga sluttningar i anslutning till lagringsplatsen/-platserna (markeras med pilar)

• Bostäder och eventuella bostadsområden

Bifoga om möjligt foto som visar lagringsplatsen/-platserna (för att underlätta miljö- och byggnadsförvaltningens 
handläggning). 

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Du medger att informationen 
du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag eller rättelse. 

Underskrift 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Ronneby Kommun
Miljö- & byggnadsförvaltningen
www.ronneby.se

Tel vxl: 0457-61 80 00
Tel direkt: 0457-61 81 70
E-post: mbf@ronneby.se

Adress
Ronneby kommun

372 80 Ronneby

mailto:mhkansli@ronneby.se�
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