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Ansökan om dispens stallgödselspridning
Miljökontoret Örebro

Ansökan om dispens gällande:

Spridningsförbud
1 nov-28 februari
Nedbrukningskrav
1okt-31oktober
Spridningsförbud på
snö och tjäle

SJVFS 2004:62 §25 säger att inga gödselmedel får spridas inom känsliga
områden under tiden 1 november till 28 februari.
SJVFS 2004:62 §28 c säger att fasta gödselslag som sprids på obevuxen
mark i det utpekade känsliga området under tiden 1 oktober-31oktober ska
brukas ned inom 12 timmar.
SJVFS 2004:62 §24 (pkt 2, 3) säger att gödselmedel inte får spridas på
snötäckt eller frusen mark inom det utpekade känsliga området. Gäller hela
året.

Sökande
Namn

Organisationsnr/Personnr

Adress

Telefon dagtid

Postnummer och ort

Telefon mobil

E-postadress

Fastighet där gödsel ska spridas
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare om annan än sökande

Telefon

Adress

Postnummer och ort

Uppgifter om verksamhetens djurhållning
Djurslag

Antal

Antal djurenheter årsbasis
(de)

Typ av gödsel

Djurslag

Antal

Antal djurenheter årsbasis

Typ av gödsel

Djurslag

Antal

Antal djurenheter årsbasis

Typ av gödsel

Forts nästa sida 

Information om personuppgiftslagen (PuL)

2017-08-23

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du godkänner att din information får lagras och bearbetas i
register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Åbylundsgatan 8 A
701 35 Örebro
Örebro

Tel 019-21 10 00 servicecenter

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se
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Uppgifter om lagringskapacitet
Storlek på gödselplatta m2

Antal stödmurar på gödselplatta

Hur tas regnvatten på plattan omhand?

Storlek urinbrunn m3

Storlek flytgödselbrunn m3

Vid djupströbädd ange hur ofta bädden byts ut/gödslas ut vintertid

Höjd på stödmurar

Spridningsuppgifter
Typ av gödselslag (flytgödsel, fastgödsel, urin m.m.)

Djurslag

Total mängd ton eller m3

Ange tidsperioden dispens söks för

Ange skiftets areal (ha)

1.

Planerad giva (ton/ha)

2.

Fältets jordart

1.

1.

2.

1.

Ange avstånd till ytvatten (brunnar, vattendrag, vattenförande dike) (m)

Ange avstånd till vattentäkt (m)

1.

1.

2.

Ange avstånd till tätbebyggelse (m)

1.

2.

Fältets ytförhållanden (plant, nästan plant, kuperat, mycket kuperat)

2.
2.

Ange om fältet är tjälat, otjälat eller snötäckt

2.

1.

Ange om fältet är plöjt, stubbbearbetat eller helt obearbetat i höst/vinter

Ange fältets senaste/nuvarande gröda

1.

1.

2.

2.
2.

Skäl för dispensansökan

Till ansökan ska bifogas

•

En karta där det eller de skiften där spridning planeras skall vara utmärkta. Markera även vilket fält
som är 1 eller 2 under spridningsuppgifter.

Kommunikation
Jag godkänner kommunikation via e-post
(Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post)

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten sänds till
Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
701 35 Örebro

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Åbylundsgatan 8 A
701 35 Örebro
Örebro

Avgift
Avgift 940 kr/timmen utgår enligt taxa fastställd av
Kommunfullmäktige (2013).

Tel 019-21 10 00

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se

