
Avtal 
Upplåtelse av mark för spridning av 
gödsel samt överlåtelse av gödsel

Samhällsbyggnad 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx)   
samhallsbyggnad@bastad.se  
www.bastad.se       

1. Markanvändare
Namn Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer och ortnamn

Fastighetsbeteckning

Kommun

Kommun Total åkerareal, Ha

Total åkerareal, HaFastighetsbeteckning

2. 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

Kontrakterad spridningsareal för avloppsslam eller stallgödsel utanför detta avtal, Ha

3. Inhyrd markanvändare
Namn

Fastighetsbeteckning Kommun Total åkerareal, Ha

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer och ortnamn

4. Djurhållning hos inhyrd djurhållare

Hästar

Värphöns 1000 st

Antal

 Fast gödsel Flytande gödsel

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

 Fast gödsel Flytande gödsel



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 ska ersätta motpartens skada härför. 

Djurhållaren ska efter undertecknande av båda parter inge avtal till Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande. 
Övriga villkor

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar.

Ort Datum

Markupplåtarens underskrift Djurupplåtarens underskrift

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

5. Underskrifter

Förenklad delgivning
I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av förenklad delgivning. Information finns på www.bastad.se 

Ifylld blankett skickas till samhallsbyggnad@bastad.se eller Båstads kommun, Samhällsbyggnad, 269 80 Båstad

Kontakt till miljöavdelningen: 
0431-77 000  
samhallbyggnad@bastad.se

Personuppgiftshantering, GDPR 
Jag ger härmed mitt samtycke till att Båstads kommun behandlar uppgivna personuppgifter för att kunna hantera mitt ärende. Mitt samtycke gäller tills vidare, men 
möjlighet finns att återta samtycket. I det fall jag återtar mitt samtycke kan Båstads kommun komma att behandla personuppgifterna med stöd av annan rättslig grund. 
Personuppgifterna kommer att behandlas under den tid som är nödvändigt för ändamålet. De kan också komma att behandlas under längre period för att arkiveras 
eller ingå i statistik. Personuppgifterna kommer inte att överföras till annan mottagare eller behandlas i tredje land. I det fall du önskar tillgång till, rättelse, radering eller 
begränsning av dina personuppgifter har du rätt att kontakta ansvarig nämnd och dess dataskyddsombud på dataskyddsombud@bastad.se  alternativt mejla 
samhallsbyggnad@bastad.se  Du har också rätt att invända mot kommunens hantering av dina personuppgifter samt klaga till tillsynsmyndigheten. 
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