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Miljöförvaltningen  
   

 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax e-post 
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 vx 046-359 59 81 miljoforvaltningen@lund.se 
221 00  Lund     

 

 
    

  Dispensansökan gödselspridning 
Ansökan om dispens från vissa av kraven om 
gödselspridning i Jordbruksverkets föreskrifter 
(SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket 
vad avser växtnäring. 

Sökande 
 
Namn  
      

Personnr 
      

Tel dagtid 
      

Utdelningsadress  
      

Postnummer 
      

Ort  
      

Fastighet 
      

E-postadress 
      

 
 Egen djurhållning 

 

Antal djurenheter, typ av djur 
      

 
Ansökan om dispens avser 

 kravet på nedmyllning eller nedbrukning av 
mineralgödsel som innehåller urea inom 4 tim-
mar, 23 § 

 vinterspridningsförbudet 1/11-28/2, 25 § 

 förbudet om spridning på snötäckt mark,       
24 § punkt 2 

 höstspridningsbegränsningarna, 26-26 a §§  
26 c § 

 förbudet om spridning på frusen mark,           
24 § punkt 3 

 kravet på nedmyllning inom 4 timmar på 
grund av särskilt hög risk för jordflykt på våren, 
23 b § 

 
Gårdens lagringskapacitet 
Gödselplatta, m2 
      

Gödsel/urinbehållare, m3 

      

Antal stödmurar och höjd, m 
      
 
Uppgifter om fält där spridning planeras 
Jordart 
 

 Sand  
 Mo/mjäla 
 Lättlera 
 Mellanlera 
 Styv lera 

 

Ytförhållanden 
 

 Plant 
 Nästan plant 
 Kuperat 
 Mycket kuperat 

Jordbearbetning efter gödselspridning 
 

 Plöjning 
 Stubbearbetning 
 Obearbetat 

Avstånd till vatten, m 
 
Ytvatten                          
 
Enskild vattentäkt           
 
Allmän vattentäkt           
 
Tät bebyggelse               
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       Reviderad 2014-06-27 

Dispens söks för spridning av 

Fastgödsel:       m3 Mineralgödsel:       Flytgödsel:       m3 
 
Urin:      m3 

Gödselmängd:       ton//ha, kg/ha Tidpunkt för spridning:       

Gröda på aktuellt/aktuella 
skifte/skiften:       

   Karta över aktuella skiften  
       (skall bifogas) 

 
Skäl till ansökan 
      

  
Datering och underskrift 
Datum 

      

Namnteckning  

 

 

Namnförtydligande 

      

 
*I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att miljönämnden i Lunds kommun be-
handlar dessa personuppgifter om dig vid behandling av din ansökan. Enligt §§ 26 och 28 personuppgiftsla-
gen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas. 
 
 
Länsstyrelsen hanterar fortfarande dispensärenden som rör: 

• 6 § Krav på lagringskapacitet 
• 7 § Krav på utformning av lagringsutrymmen, påfyllning och täckning 
• 11 § Krav på vinterbevuxen mark (60 %) 

Vid frågor rörande ovanstående dispenser, kontakta Länsstyrelsen i Skåne  
(tel. 044-20 25 00 eller www.lansstyrelsen.se/skane) 
 
 
Anmälan skickas till:  
Miljöförvaltningen, Box 41, 221 00  Lund 
 
I enlighet med Kommunfullmäktiges fastställda taxa, kommer en avgift att debiteras er i 
samband med handläggningen av er dispensansökan.  
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