!!!!!

Ansökan om undantag för gödselspridning
enligt 36 § Jordbruksverkets föreskrift
SJVFS 2004:62 (ändring 2015:21)

00 Hässleholms
~kommun

Genom att ange en e-postadress godkänner jag att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post.
1. Sökande och fakturamottagare

Namn

Adress
Postnr

Ort

Person-/Organisationsnummer

E-post

Telefon/mobil

2. Fastighet

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare om annan än sökande

3. Ansökan avser dispens från följande gödselspridningskrav

□
□
□
□
□
□
□

- 23 § nedmyllningskrav inom 4 timmar (mineralgödsel som innehåller urea)
- 23 a § nedbrukningskrav inom 12 timmar, gäller 1/12 – 28/2 (endast utanför känsliga områden)
- 23 b § nedmyllningskrav inom 4 timmar (stallgödsel)
- 24 § pkt 2 och 3, spridning på snötäckt eller frusen mark (endast för känsliga områden)
- 25 § totalspridningsförbud 1/11 – 28/2 (endast för känsliga områden)
- 26 § och 26 a § höstspridningsförbud 1/8 – 31/10 (endast för känsliga områden)
- 26 c § nedbrukningskrav inom 4 timmar (fastgödsel), (endast för känsliga områden)

Ansökan avser spridning av:

□ fastgödsel □ urin □ flytgödsel □ djupströgödsel □ mineralgödsel

4. Verksamheten

□
□
□

Omfattar 100 djurenheter eller färre
Omfattar fler än 100 djurenheter och upp till och med 400 djurenheter (C-verksamhet)
Omfattar fler än 400 djurenheter (B-verksamhet)

Djurslag

Antal

Fastgödsel

Urin

___________________ _________

□

□

□

□

___________________ _________

□

□

□

□

___________________ _________

□

□

□

□

___________________ _________

□

□

□

□

___________________ _________

□

□

□

□

□ Ja

□ Nej

Är mjölkrumsavlopp eller annat avlopp kopplat till gödsel/urinbrunn:

Flytgödsel

Djupströgödsel

Gårdens lagringskapacitet:
Gödselplatta/or: _________________________m2

Urinbehållare: ____________________________m3

Flytgödselbehållare:_______________________m3

Djupströgödsel: __________________________m2

5. Mark och spridningsförhållande

Uppgifterna avser det eller de fält där dispens för gödselspridning ansöks
Jordart:___________________________________________________

Lerhalt: ______________%

Senaste och nuvarande gröda:____________________________________________________________
Fältets eller fältens areal:________________________________________________________________
Planerad giva ton alt m3/ha: _____________________________________________________________
Dispens söks för spridning av totalt antal ton alt m3: __________________________________________
Är fältet/en:
Är fältet/en:
Är fältet/en:

□ plöjt
□ plant
□ ej tjälat

□ stubbearbetat
□ obearbetat
□ nästan plant
□ kuperat
□ tjälat
□ snötäckt

□ mycket kuperat

Avstånd till ytvatten (dike, bäck, sjö m.m.):___________________________________________ m
Avstånd till vattentäkt: __________________________________________________________ m
Avstånd till granne, tätbebyggelse: _________________________________________________ m
Försiktighetsmått som vidtas:____________________________________________________________
6. Skäl för dispens

Myndigheten har möjlighet att ge dispens om ”omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat
eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka”. Redovisa dina särskilda skäl. Redovisa vilka alternativa
lagringsutrymmen som undersökts inom 1 mils avstånd från gården eller spridningsmarken och motivera varför
dessa inte kan användas.

□

Karta över det eller de fält som ansökan avser ska bifogas.

Avgift

Avgift för handläggning av ansökan är enligt fastställd taxa 1 852 kr. Avgiften gäller 2019 och kan komma att
ändras med konsumentprisindex varje år. Avgiften tas ut även om ansökan avslås.
Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen
är myndighetsutövning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är personuppgiftsansvarig. Vid frågor,
kontakta oss via e-post: miljonamnden@hassleholm.se eller telefon: 0451-26 83 31. Du kan även kontakta
dataskyddsombudet på dataskyddsombud@hassleholm.se. På www.hassleholm.se/personuppgifter kan du läsa
mer om hur Hässleholms kommun hanterar personuppgifter
Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Underskrift

I

Adresseras till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1
Telefon: 0451 - 26 83 31 Telefax: 0451 - 801 40 E-post: miljonamnden@hassleholm.se Webb: www.hassleholm.se

