
1. Sökande/markägare
Företagets namn Organisations-/personnummer 

Adress Telefon 

Postnummer och ort 

E-postadress Mobiltelefon 

2. Fastighet 
Fastighetsbeteckning Adress där anläggningen ska ligga 

Fastighetsägare (om annat än sökande) Telefon, dagtid 

3. Ansökan om dispens avser 
Dispensansökan enligt SJVFS 2004:62, 36 § avser: 

 23 § Nedmyllningskrav på mineralgödsel som innehåller urea inom 4 timmar   
 23b § Nedmyllningskrav inom 4 timmar (pga. särskild hög risk för jordflykt på våren) 
 24 § p 2 & 3 Spridning på snötäckt eller frusen mark 
 25 § Vinterspridningsförbud 1/11 – 28/2 
 26-26 a§§, 26c§  Höstspridningsbegränsningarna under perioden 1/8 – 31/10 

Ansökan avser spridning av:  Fastgödsel     Urin    Flytgödsel     Djupströgödsel 

Från djurslaget: _____________________________ 

Spridningen planeras ske under perioden: _____________________________ 

4. Verksamheten 
Antal djurenheter 

 Mindre än 100 DE 
 100-200 DE 
 Mer än 200 DE 
 Inga djur i verksamheten 

Totala antalet hektar spridningsareal i verksamheten 

Djurslag     Antal  Fastgödsel    Urin  Flytgödsel   Djupströgödsel 

________________    _____     
________________    _____
________________    _____

Ansökan om dispens för spridning av gödsel 
enligt 36 § (SJVFS 2004:62) 



Gårdens lagringskapacitet 

Gödselplatta/or __________________ m2       Urinbehållare __________________ m3 
Flytgödselbehållare ________________ m3       Djupströgödsel ________________ m2 

Totala antalet hektar spridningsareal i verksamheten 

5. Uppgifter om fält där dispens för gödselspridning ansöks 
Totala antalet hektar spridningen kommer ske på (ha) 

Planerad gödselgiva (ton/ha) 

Senaste/nuvarande gröda 

JORDART       YTFÖRHÅLLANDE 

Sand Plant
Mo-mjäla Nästan plant     
Lättlera Kuperat   
Mellanlera Mycket kuperat
Styv lera

AVSTÅND       MARKEN ÄR 

Ytvatten: ___________   Snötäckt
Enskild vattentäkt: ___________ Frusen          
Allmän vattentäkt: ___________ 
Tätbebyggelse: ____________     

FÄLTET/FÄLTEN ÄR  
Plöjt
Endast stubbearbetat
Helt obearbetat        

6. Skäl för dispensansökan 
 Otillräcklig lagringskapacitet 
 Extrema väderbetingelser, vilket omöjliggjorde spridning av stallgödsel och urin i normal 

omfattning 
 Annat skäl: 



7. Karta 
 Karta över aktuellt/aktuella skifte/skiften bifogas (OBLIGATORISKT!)

8. Datum och underskrift 
Namnteckning fastighetsägare/brukare Ort 

Namnförtydligande Datum 

Avgift och övrig info 

En avgift för handläggningen av anmälan tas ut enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat. 

I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av förenklad delgivning. Information om detta hittar du på vår 
hemsida www.bastad.se 

Ifylld blankett skickas till:

Båstads kommun
Samhällsbyggnad
 269 80 BÅSTAD

samhallsbyggnad@bastad.se

B

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
Plusgiro: 11 11 11 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
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