ANSÖKAN
om dispens för
gödselspridning
enligt Jordbruksverkets föreskrifter
SJVFS 2009:82

Gödselspridning
Det är viktigt att gödselmedel som tillförs
marken sprids under förhållanden som är så
gynnsamma som möjligt. Det har betydelse
både ur miljösynpunkt och ur ekonomisk
synpunkt. Det är förbjudet att sprida
stallgödsel eller andra organiska gödselmedel,
utan att bruka ned det samma dag, mellan den
1 december till den 28 februari, enligt
Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS
2009:82).
I Habo och Mullsjö kommuner kan miljönämnden ge dispens från detta krav. För att
beviljas dispens ska man i ansökan kunna visa
att man kan säkerställa samma skydd för
miljön som ursprungsbestämmelsen syftar till,
d.v.s. näringsläckaget ska bli så litet som
möjligt. Detta kan t.ex. påverkas genom att
man väljer en lämplig tidpunkt, att
spridningen sker med rejäla skyddsavstånd till
diken, vattendrag och vattentäkter eller att
begränsa givan. Enligt Jordbruksverkets
föreskrifter ska du bruka ner gödslet inom 12
timmar under perioden 1 december till den 28
februari (SJVFS 2009:82).

Först och främst bör man alltid undersöka
andra lösningar (kanske går det att lagra
gödseln hos granne som upphört med
lantbruket).
Planera spridningen
Tänk på att planera spridningen i god tid på
hösten. Redan i början av oktober bör man
försöka leta efter lämpliga tider att sprida, för
att inte hamna i tidsnöd. Det är många gånger
helt olämpligt att sprida gödsel både i
november och mars, och då måste man tänkt
på detta i tid.
Enligt Jordbruksverket bör lagringsutrymmet
för stallgödsel åtminstone vara så stort att
gödseln kan lagras under perioder och
väderleksförhållanden då spridning är
förbjuden eller olämplig. Detta kan alltså
innefatta en lagringstid som är längre än sex
månader. Viktigt att tänka på är också att det
är den praktiska lagringskapaciteten som
räknas. Ett lagringsutrymme som räcker enligt
teoretiska beräkningar utifrån schablonvärden
räcker inte alltid till rent praktiskt.

Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon bostad

Telefon arbete

Ort

Fastighetsbeteckning

Storlek på djurbesättning (antal i snitt på ett år)
Nötkreatur:
Mjölkkor __________ Dikor __________ Ungnöt över 1 år __________ Ungnöt/kalvar under 1 år _________
Övriga djurslag: _________

Fortsättning på nästa sida.
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Lagringsutrymmen för gödsel
Flytgödsel __________m3

Fastgödsel __________m3

Typ av gödsel som önskas spridas
Flytgödsel
Fastgödsel

Kletgödsel

Från djurslag
Nötkreatur

Fjäderfä

Svin

Urin __________m3

Urin

Mängd som avses spridas

Giva (m3 eller ton per ha)

Skyddsavstånd till diken, vattendrag eller sjöar

När avses spridningen ske

Särskilt skäl till att spridning måste ske under tiden 1 december -28 februari

Övriga upplysningar

Kartmaterial där spridningsarealer markerats ska bifogas.
För handläggningen kommer miljönämnden ta ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För mer information om avgiften se www.habokommun.se /www.mullsjo.se eller
kontakta miljöförvaltningen.

Underskrift

…………………………………………………………………………………………….……………………………
Datum
Namn

Uppgifterna du lämnar via denna blankett kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen av miljönämnden i Habo
och Mullsjö kommuner. Du avgör själv om du vill lämna uppgifterna till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för
handläggningen av ditt ärende. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter samt rätt att gratis, en gång
per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
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