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Skickas till:
Skurups kommun
Myndighetsenheten-miljö
274 80 SKURUP

Ansökan om dispens inom
jordbruket
– Enligt 36 § (SJVFS 2004:62)

Ansökan

Fastighetsbeteckning (där spridning planeras):

Berörd areal, antal hektar:

Fastighetsägare namn:

Fastighetsägare telefon nr:

Planerad spridningstidpunkt:

Total mängd ansökan omfattar (ton/kubik):

Uppgifter om sökande
Namn (Brukare):

Person-/Organisationsnummer:

Postadress:

Postnummer:

Telefon/mobil:

Ortnamn:

Fastighetsbeteckning brukningscentrum:

E-post:

Uppgifter om fält
Jordart:

Lutningar:

Avstånd till ytvatten:

Avstånd till vattentäkt:

Tjälens djup:

Är marken snötäckt?

Ja
Nej
Senaste gröda:
Nuvarande gröda:
Kommande gröda:

Bearbetning:

Plöjt
Endast bearbetat stubb
Helt obearbetat

Dispens söks enligt 36 § SJVFS 2004:36 från:
23 § Nedbrukningskravet vid spridning av mineralgödsel som innehåller urea på obevuxen mark.
23 b § Nermyllningskravet inom 4 timmar från spridning av stallgödsel på obevuxen mark.
24 § 2,3 Förbudet att sprida gödselmedel på snötäckt eller frusen mark (alla gödselmedel)
25 § Totalspridningsförbud 1 november – 28 februari
26 § Förbudet mot spridning av stallgödsel 1 augusti – 31 oktober, undantaget spridning av
stallgödsel i växande gröda, inför höstsådd av andra grödor än höstoljeväxter om lerhalten är >15%.
26 a § Förbudet mot spridning av stallgödsel med undantag för spridning av fasta gödselslag
(undantag fastgödsel från fjäderfä) i växande gröda och på obevuxen mark 1 oktober – 31 oktober.
26 c § Nedbrukningskravet inom 4 timmar för fasta gödselslag på obevuxen mark 1 oktober – 31
oktober.
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Djurhållning

Antal djurenheter

Jag har ingen djurhållning
<100 djurenheter
100-200 djurenheter
>200

Gödsel

Djurslag, antal, gödselslag/urin:
Djurslag, antal, gödselslag/urin:
Djurslag, antal, gödselslag/urin:
Djurslag, antal, gödselslag/urin:

Lagringskapacitet

Gödselbehållare, total m3:
Gödselplattor, total m2*h:
Övrigt

Är mjölkrum anslutet till gödselbehållare?

Ja

Nej

Är det enskilda avloppet anslutet till gödselbehållare?

Ja

Nej

Är något annat avlopp/brunn anslutet till gödselbehållare? Ja

Nej

Skäl för dispensansökan:

Till anmälan ska följande handlingar bifogas:
- Karta med aktuella fält och vattenförekomster markerade
Övriga upplysningar
Avgift tas ut för handläggning av ansökan/anmälan enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.
Ort:

Datum:

Underskrift
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Hantering av era personuppgifter
Skurups kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna administrera dina
ärenden hos myndighetsenheten för miljö- och byggnad (behandling som sker är insamling, hantering,
lagring, överföring och radering).
De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, adress, telefonnummer, e-post samt personeller organisationsnummer. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning.
Dina personuppgifter kommer att lagras digitalt i vårt ärendehanteringssystem samt fysiskt i vårt arkiv.
Dina personuppgifter kommer att hanteras av Myndighetsenheten för miljö- och byggnad. Dina uppgifter
kan på begäran lämnas ut till tredje part efter sekretessprövning då de utgör allmän handling.
Skurups kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte
personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad som kan kontaktas på e-postadress kansli@skurup.se. Dina
personuppgifter sparas för evigt eller i enlighet med myndighetsenhetens informationshanteringsplan.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om
Dataskyddsförordningen finns på Skurups hemsida. Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på
dataskyddsombud@skurup.se eller telefon 0411-53 60 00.
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