
    
 

   

        

     

        

        

 
   

 

   

 
          

   

    

  
  

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Ansökan om undantag för gödselspridning 
enligt 36 § SJVFS 2004:62 om miljöhänsyn i jordbruket 

Blanketten skickas till Miljöenheten 
523 86 ULRICEHAMN, miljo@ulricehamn.se 

Sökande 
Namn 

Företagsnamn Organisationsnummer 

Postadress (Utdelningsadress, postnummer och postort) 

E-post Telefon 

Godkänns att kommunicering inkl. utskick av beslut sker via e-post? 
Ja Nej 

Fastighetsbeteckning (gårdscentrum) 

Fastighetsbeteckning som gödsel planeras att spridas på 

Fastighetsägare (för den fastighet som gödsel ska spridas på) 

Ansökan avser undantag från följande krav på gödselspridning 

23 § nedmyllningskrav inom 4 timmar (mineralgödsel som innehåller urea på obevuxen mark) 

23 a § nedbrukningskrav inom 12 timmar, december – februari (utanför känsligt område) 

24 § pkt 2 och 3, spridning på snötäckt eller frusen mark (inom känsligt område) 

25 § spridningsförbud, november – februari (inom känsligt område) 

28 a, b, d § spridningsförbud, augusti-oktober (inom känsligt område och särskilda kriterier) 

Undantag önskas för:_____________________________________________________ 

Särskilda skäl för ansökan om undantag: 
Myndigheten har möjlighet att ge undantag från bestämmelserna om ”omständighet har uppstått som 
verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka". 

Ja NejHar alternativ lagringsplats för gödsel eftersökts men ej hittats? 

Datum för behov av undantag: Från:  _______________Till: ________________ 

Ansökan avser spridning av: 
fastgödsel urin flytgödsel djupströgödsel mineralgödsel annan gödsel 

Maximal mängd gödsel som behöver spridas för att klara lagringen: ______________m3 

Planerad gödselgiva: _______________ ton/ha 

mailto:miljo@ulricehamn.se


   
     

 

   
   

     

 
 

     
 

 
 
 

  
 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 
 

 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Gödselspridning planeras ske på åker med 
Vall Annat nämligen: ________________________________________ 

Åker som spridning planeras ske på ligger inom vattenskyddsområde 
(inom primär eller sekundär skyddszon ges ej undantag) 

Ja, zon: ________________Nej 

Försiktighetsåtgärder som kommer vidtas vid gödselspridningen för att minimera risken för 
näringsläckage och olägenheter: 
(skyddsavstånd mot vatten, dike, dricksvatten- och dräneringsbrunn, lutning, kommande väderlek m.m.) 

Hur många månader i lagringskapacitet för stallgödsel finns generellt inom verksamheten i 
förhållande till djurantal? 

Vilka åtgärder planeras för att minska risken att behöva söka undantag från bestämmelserna om 
gödselspridning framöver? 

Övrig information 

Avgift 
För handläggning av ansökan tas en timavgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Underskrift 
Namnteckning Ort och datum 

Namnförtydligande 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
När din ansökan har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av. 
Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett på denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för 
att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är uppgifter för myndighetsutövning. 

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, rätta eller begära 
registerutdrag hittar du även kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan. 
https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/ 

https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter
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