ANSÖKAN

1 (2)

Om undantag för gödselspridning

Enligt 36 § föreskrifter om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2004:62)

Sökanden
Namn:

Adress:

Personnr/Org.nr:

Postadress:

Telefon dagtid:

Postnummer och ort (faktureringsadress):

E-post:

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning, huvudfastighet:

Fastighetens adress:

Fastighetsägare:

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde
Ja
Nej

Fastighetsbeteckning, fastighet där gödsel ska spridas (om annan än huvudfastighet):

Ansökan avser*
Ansökan avser undantag från följande regel:
23 § Mineralgödsel med urea ska brukas ner inom 4 timmar efter spridning på obevuxen mark
23b § Stallgödsel ska brukas ner inom 4 timmar efter spridning på obevuxen mark
24 § punkt 2 och 3 Gödselmedel får inte spridas på
snötäckt mark
frusen mark
25 § Gödselmedel får inte spridas under perioden 1 november – 28 februari
26 § Spridning av gödselmedel under perioden 1 augusti-31 oktober får bara spridas i växande gröda
(ej fånggröda) eller inför höstsådd av höstoljeväxter, på lerjord även inför annan höstsådd.
26a § Fastgödsel får spridas i växande gröda (ej fånggröda) och på obevuxen mark under perioden 1
oktober-31 oktober. Fastgödsel från fjäderfä får dock inte spridas på obevuxen mark under
denna period.
26c § Fasta gödselslag som sprids på obevuxen mark under perioden 1 oktober-31 oktober ska
brukas ner inom 4 timmar
Särskilda skäl för ansökan om undantag:

Åtgärder som är vidtagna för att undvika behov av undantag, t.ex. är det undersökt om det finns andra
gödsellagringsutrymmen tillgängliga så gödseln kan lagras istället för att spridas?

* Enligt 36 § i föreskrifterna gäller följande: Den operativa tillsynsmyndigheten (miljö- och
hälsoskyddsnämnden) får i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 23 §, 23 a §, 23 b §, 24 § 2
och 3, 25 §, 26-26 a §§, 26 c §, 28 a-28 b §§ och 28 d § om omständighet har uppstått som
verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka. Undantag får
dock inte lämnas om verksamhetsutövaren på egen hand kan fullgöra det som åligger honom eller henne
eller om verksamhetsutövaren kan uppdra åt någon annan att göra det.
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Uppgifter om spridningen

Vem kommer att utföra spridningen av växtnäringsämnen?
Jag själv
Annan person i verksamheten (namn, adress):_____________________________________
Entreprenör (namn, adress): ________________________________________________
Finns något av följande skyddsobjekt i anslutning till där spridning kommer att ske? (ange avstånd till)
Dricksvattenbrunn: __________ m
Dike: __________ m
Sjö/vattendrag: __________ m

Dagvatten/dräneringsbrunn: __________ m

Typ av växtnäringsämnen som ska spridas:
Djurslag:______________________________________
Flyt, mängd:__________m3

Fast, mängd:__________m3

Urin, mängd:__________m3

Djupströ, mängd:__________m3

Vilken typ av spridningsteknik används för spridning av flytgödsel/urin? (bredspridning, nedmyllning,
slangspridare):
Antal hektar där spridning kommer att ske:

Vilken mängd (ton/ha) kommer att spridas?

Jordart på fält där spridning kommer att ske:

Ungefär när kommer spridning att ske?

Skäl för val av fält (varför är fältet det mest lämpliga)?

Fältet är
Marken är
Fältet är

höstplöjt
tjälad
plant

obearbetat
otjälad
kuperat
Slåtter-/betesvall

Avgift

För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras
årligen.

Bilagor
Bifoga gärna en karta till ansökan där berörda skiften är markerade.

Underskrift
Ort och datum:
Namnunderskrift:

Namnförtydligande:

Ovan lämnade personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som är en lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Registrerad har rätt att, efter ansökan, få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem.
Kontakta då personuppgiftsansvarig som är miljö- och hälsoskyddsnämnden mhn@varberg.se, 0340-880 00.
Ifylld blankett skickas till:

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
432 80 Varberg

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Varbergs kommuns hemsida www.varberg.se/personuppgifter

