Gödselspridning
dispensansökan
Ansökan om undantag för gödselspridning enligt § 36 i SJVFS 2004:62.

Läs igenom informationen längst bak innan du fyller i blanketten.
OBS! alla rutor ska fyllas i för att ansökan ska behandlas

A
Företag

Fastighet

Adress

Postadress

Organisationsnr.

Åkerareal

Telefon

Kommun

B
Ansökan om undantag från SJVFS 2004:62:
- 24 § Snötäckt eller frusen mark



- 25 § Spridningsförbud 1/11-28/2



C
Gårdens djurhållning:
Djurslag

Antal

Djupströgödsel




Är mjölkrumsavlopp anslutet till gödselbehållare? Ja 

_____________ _____
_____________ _____
_____________ _____





Fastgödsel

Urin

Flytgödsel









Nej

Mottas gödsel från andra djurgårdar eller biogasanläggning? Ja 

Nej

D
Gårdens lagringskapacitet:
Gödselplatta/Gödselhus, totalt __________ m3

Gödselbehållare, totalt __________ m3

__________ m3

__________ m3

Fyllnadsgrad av lagren idag?

E
Alternativ till spridning
Har möjligheterna att lagra gödseln någon annanstans undersökts?

Ja

Nej

F
Uppgifter om fält där spridning planeras:
JORDART:

YTFÖRHÅLLANDE
fält

fält

1

2

1

2

sand





plant





mo-mjäla





nästan plant





lättlera





kuperat





mellanlera





mycket kuperat





styv lera





AVSTÅND TILL (m)

ÄR FÄLTET:
fält

fält

1

2

1

2

ytvatten

___

___

tjälat





vattentäkt

___

___

otjälat





tätbebyggelse

___

___

snötäckt





ÄR FÄLTET I HÖST / VINTER

ÖVRIGA FÄLTUPPGIFTER:

fält

fält

1

2

1

2

plöjt





skiftets areal (ha)

____

____

endast stubbearbetat





planerad giva (ton/ha)

____

____

helt obearbetad





senaste/nuvarande _______
gröda

_______

G
Dispensen söks för spridning av:
Fastgödsel _______________m

3

Djupströgödsel ______m

Flytgödsel _______________m

3

Urin _______________m

3

Under tiden: _________________________________

3

H
Skäl för dispensansökan:

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
I
Åtgärder föratt undvika liknande situation i framtiden :

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
J
Karta:
Karta om _______ sidor bifogas

K
Underskrift:

Datum: ______________

Ansökan skickas till:
Lidköpings kommun
Samhällsbyggnad, Miljö-Hälsa
531 88 Lidköping

Underskrift: _________________________

Anvisningar:

A

Fyll i företagsdata. Fastighet - räcker med huvudfastighet. Åkerareal - totala
antalet hektar företaget använder som spridningsareal.

B

Kryssa i vad dispensen söks för (kan vara ett eller flera av alternativen):
Snötäckt eller frusen mark: Gödselmedel får normalt inte spridas under
dessa förhållanden
Spridningsförbud: Gödselmedel får inte spridas under tiden 1 november- 28
februari.

C
D

Fyll i gårdens djurhållning och respektive djurslags gödselhanteringssystem.

E

I första hand skall alternativ till att sprida gödseln genom att lagra den någon
annanstan i närområdet undersökas.

F

Fyll i kryssfrågorna för det eller de skiften (I och II) Ni planerar sprida
gödsel på. Vid fler än två skiften kopiera och fyll i denna punkt även för
dessa skiften.

G
H

Fyll i den mängd och under vilken tid du vill sprida stallgödseln.

Fyll i arean på gödselplattan och/eller volym på urin och flytgödselbehållare.

Ange här de skäl Ni har för Er dispensansökan.
T.ex.stort vattenläckage, trasig gödselbehållare, onormalt lång vinter, onormalt stora
regnmängder.

I

Ange vad Ni kommer göra för att inte behöva söka dispens igen.
T.ex. Nybyggnation eller hyra av lagringsutrymme, större andel vårspridning, bättre
underhåll/kontroll av utrustning/byggander, åtgärder för bättre markstruktur och dränering.

J

Med ansökan skall följa en karta där det eller de fält där spridning planeras
skall vara utmärkta. Markera även vilket fält som är I och II enligt punkten E.

K

Glöm inte underskriften

OBS! Alla rutor ska fyllas i för att ansökan ska behandlas
För handläggning av ansökan debiteras en avgift för nedlagd tid enligt taxa
beslutad av kommunfullmäktige

