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Miljöförvaltningen 
Besöksadress Carl Krooks gata 10 · Postadress 251 89 Helsingborg · Postgiro 13283-7 
Telefon VX 042-10 50 00 · Telefax 042-10 50 44 · E-post miljoforvaltningen@helsingborg.se  
www.helsingborg.se 

 
DISPENSANSÖKAN GÖDSELSPRIDNING  

Ansökan om dispens från vissa av kraven om gödselspridning i Jordbruksverkets föreskrifter 
(SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Läs igenom 
informationen längst bak innan du fyller i formuläret.   

A. Sökande 
Brukarens namn   Person-/ Organisationsnummer 

Utdelningsadress   Fastighetsbeteckning 

Postadress   Åkerareal 

Telefonnummer   Mobil nummer 

 

B. Ansökan om dispens avser 

     kravet på nedmyllning eller nedbrukning av mineralgödsel som innehåller urea inom 4 timmar, 23 § 

     förbudet om spridning på snötäckt mark, 24 § p 2 

     förbudet om spridning på frusen mark, 24 § p 3 

     vinterspridningsförbudet 1/11-28/2, 25 § 

     höstspridningsbegränsningarna, 26-27 § 

     kravet på nedmyllning inom 4 timmar på grund av särskilt hög risk för jordflykt på våren, 27 § 

 

C. Gårdens djurhållning 
Djurslag Antal Djupströ- 

gödsel 
Fast- 

gödsel 
Urin Flyt- 

gödsel 

_____________ _____ 

    

_____________ _____ 

    

_____________ _____ 

    

_____________ _____ 

    

Är mjölkrumsavloppet anslutet till gödselbehållare?          Ja        Nej  

  

D. Gårdens lagringskapacitet 
Gödselplatta, m2:  

Stödmur, m:  

Gödselbehållare, totalt, m3: 
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E. Uppgifter om fält där spridning planeras 
JORDART: YTFÖRHÅLLANDE: 

 
Fält  Fält 

 
I II  I II 

 
Sand 

   
Plant 

   
Mo-mjäla 

   
Nästan plant 

   
Lättlera 

   
Kuperat 

   

Mellanlera 

   

Mycket kuperat 

   

Styv lera 

           

AVSTÅND TILL VATTEN (M): MARKEN ÄR: 

 

Fält  Fält 

 

I II  I II 

 

Ytvatten  _____  _____  snötäckt 

   

Enskild vattentäkt  _____  _____  frusen 

   

Allmän vattentäkt  _____  _____     

 

Tätbebyggelse  _____  _____    

      

FÄLTET KOMMER I HÖST/VINTER ATT: ÖVRIGA FÄLTUPPGIFTER: 

 

Fält  Fält 

 

I II  I II 

 

Vara plöjt 

   

Skiftets areal (ha)  ____  ____ 
Vara endast 
stubbearbetat 

  

Planerad gödselgiva 
(ton/ha)  ____  ____ 

 

Vara helt obearbetat 

  

Senaste/ nuvarande 
gröda:   

 

F. Dispensen söks för spridning av:  

Fasgödsel _______________ m3   
Djupströgödsel _____________m3 

 

Flytgödsel _______________ m3  Urin ____________m3 

 

Spridningsperiod:____________________________________________________________________  
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G. Skäl för dispensansökan 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________  

 

H. Karta  

Karta om___________ sidor bifogas  

 

I. Underskrift  

Ort och datum:____________________________________________  

Underskrift:______________________________________________  

Namnförtydligande:________________________________________  
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Anvisningar  

OBS! Dispensansökan är avgiftsbelagt. Faktura kommer att skickas ut efter det att ansökan 
behandlats.  

A Fyll i företagsdata. Fasighetsbeteckningen för huvudfastigheten är tillräckligt. Åkerarealen 
avser det totala antalet hektar som företaget använder som spridningsareal.  

B Kryssa i vad dispensen söks för (ett eller flera alternativ).  

C Fyll i gårdens djurhållning och respektive djurslags gödselhanteringssystem.  

D Fyll i arean på gödselplattan, höjden på dess stödmurar och/eller volym på urin- och 
flytgödselbehållare.  

E Fyll i kryssfrågorna för det eller de fält du planerar sprida gödsel på. Vid ansökan om dispens 
från nedmyllningskravet ska jordarten dokumenteras med någon typ av mark- eller 
linjekartering.  

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

G Ange här de skäl du har för din dispensansökan  

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

I Kom ihåg att skriva under ansökan.    

Information 
För tillståndet uttas en avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.                 

För din information vill vi meddela att personuppgifterna som du lämnat vid ifyllnad av blanketten kommer att 
behandlas i vårt datasystem för att underlätta kontroll och tillsyn enligt miljöbalken. Om du vill ha ytterligare 
information om hur dina personuppgifter används eller vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om 
detta till miljöförvaltningen. 


