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Avtal
Upplåtelse av mark för spridning av gödsel samt överlåtelse av gödsel
Båstads kommun                  
 
Samhällsbyggnad
Postadress: 269 80 BÅSTAD Besöksadress: Vångavägen 2 Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se        rev.170706
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Markanvändare
Egen djurhållning
Antal
Mjölk kor
Am- o dikor
Ungdjur över 1 år
Ungdjur under 1 år
Sugga i traditionell produktion
Sugga i satellit produktion 8-16 veckor
Slaktsvin, avelssvin och galtar
Unghöns 1000 st
Slaktkycklingar 1000 st, 5-7 omg/år
Övrigt
Inhyrd markanvändare
Djurhållning hos inhyrd djurhålalre
Hästar
Antal hästar
Värphöns 1000 st
Antal
Gödsel fast el. flytande
      Fast
   Flytande
Mjölk kor 
Am- o dikor
Ungdjur över 1 år
Ungdjur under 1 år
Unghöns 1000 st, daglig utgödsling
Övrigt
Hästar
Värphöns 1000 st, daglig utgödsling
Slaktsvin, avelssvin och galtar
Sugga i satellit produktion 8-16 veckor
Sugga i traditionell produktion
Slaktkycklingar 1000 st, 5-7 omg/år
Gödsel fast el. flytande
     Fast
  Flytande
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1. Markupplåtaren upplåter:
ha åker av fastigheten:
ha åker av fastigheten:
För spridning av gödsel från djurhållarens verksamhet motsvarande max 22 kg totalfosfor/ha och år.
Anmärkningar
För transport och spridnig av gödsel gäller de villkor och föreskrifter som meddelas/meddelats av de 
miljövårdande myndigheterna.
år från nedan angivet datum. Uppsägs inte avtalet senast sex månader före avtalstidens utgång
är avtalet förlängt med 
2.
3.
Avtalet gäller i 
Det åligger djurägaren att senast
varje år meddela markupplåtaren vilka mängder gödsel som ska finnas 
till förfogande för spridning under nästkommande år, dock minst 
% av producerad mängd gödsel.
Part som bryter mot villkor i detta avtal skall ersätta motpartens skada härför.
 
Djurhållaren skall efter undertecknande av båda parter inge avtal till Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande. 
Övriga villkor
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar.
Markupplåtarens underskrift
Djurupplåtarens underskrift
De personer som lämnas på denna blankett lagras och bearbetas i Båstad kommuns datorsystem. Lämnade uppgifter används för att kunna handlägga ärendet. 
Om uppgifterna ej stämmer kan begäran om rättelse/ändring göras hos personuppgiftsansvarige som är samhällsbyggnadsnämnden. 
Kontakta: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 269 80 BÅSTAD. Tel: 0431-770 00.
Du har också rätt att en gång per år få utskrift på de personuppgifter som rör dig. Lagrum: Personuppgiftslagen (PUL)
Kommentar
Avtalspunkt 1. 
Avtalspunkt 2. 
Avtalspunkt 3.  
OBS! 
Om markupplåtaren arrenderar den aktuella marken måste markägaren godkänna upplåtelsen.
Parterna bör även komma överens om när transport och spridning skall ske. 
Här kan t ex avtalas om betalning för gödsel
Anteckningsskyldighet av vilken mängd och vilken gödsel samt gödselns beräknade innehåll av totalfosfor
gäller för både mottagare och leverantör av stallgödsel enligt detta avtal. 
år i sänder på samma villkor och med samma uppsägningbestämmelser
Övrig information
I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av förenklad delgivning. Information finns på www.bastad.se 
Sidan 2(2)
9.0.0.2.20101008.1.734229
	Ange datum enligt ÅÅÅÅ-MM-DD: 
	SkrivUt-Knapp1: 
	Återställ-Knapp1: 
	Ange fastighetsbeteckning: 
	Ange personens postutdelningsadress, gata, box eller PL: 
	Ange ort: 
	Total åkerareall, Ha: 
	Ange eventuella övriga villkor: 
	Kryssa för : 0
	flt_txtMedUnderLinje: 



