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Miljöförvaltningen

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

Fastighet

E-postadress

Ort

Antal djurenheter, typ av djur
Egen djurhållning

Ansökan om dispens avser
kravet på nedmyllning eller nedbrukning av
mineralgödsel som innehåller urea inom 4 timmar, 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

Ytförhållanden

Sand
Mo/mjäla
Lättlera
Mellanlera
Styv lera

Plant
Nästan plant
Kuperat
Mycket kuperat

Jordbearbetning efter gödselspridning

Avstånd till vatten, m
Ytvatten

Plöjning
Stubbearbetning
Obearbetat

Enskild vattentäkt
Allmän vattentäkt
Tät bebyggelse

Postadress
Box 41
221 00 Lund

Gatuadress
Brotorget 1

Telefon
046-359 50 00 vx

Telefax
046-359 59 81

e-post
miljoforvaltningen@lund.se
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Dispens söks för spridning av
Fastgödsel:

m

Gödselmängd:

3

Mineralgödsel:

ton//ha, kg/ha

Flytgödsel:

m

3

Urin:

m

Tidpunkt för spridning:

Gröda på aktuellt/aktuella
skifte/skiften:

Karta över aktuella skiften
(skall bifogas)

Skäl till ansökan

Datering och underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

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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Miljönämnden

Information om hur Lunds kommun behandlar
personuppgifter
Personuppgiftsansvarig

Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt
Dataskyddsförordningen/GDPR är den personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsansvarig: Miljönämnden
Organisationsnummer: 212000-1132
Adress: Box 41
E-post: miljoforvaltningen@lund.se
Telefon: 046-359 50 00

Dataskyddsombud

Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som
nås via: dataskyddsombud@lund.se eller på telefon 046-359 60 81.

Typer av personuppgifter som behandlas

Vi behandlar dessa typer av personuppgifter om dig:
Fastighetsbeteckning, namn, adress, telefonnummer, e-postadress,
personnummer/organisationsnummer.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

Detta är anledningen till att dina personuppgifter behandlas:
Handläggning av ditt ärende enligt miljöbalken.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?
Från dig själv

Från annan än dig själv:

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter

Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska
kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta
åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal
Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter
(rättslig förpliktelse)

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda
intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan
fysisk person

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
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Annan laglig grund (väljs endast när särskilda kategorier av
personuppgifter, även kända som känsliga personuppgifter,
behandlas):

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Följande får ta del av dina personuppgifter: Handläggare

Tredje land

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje land
(land utanför EU/EES).
Vi kommer att föra över dina uppgifter till tredje land (land
utanför EU/EES) om du har samtyckt till att dina personuppgifter
(foton/filmer) får publiceras på sociala medier kan uppgifterna
komma att överföras till tredje land.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att
syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt.
Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagar och
regler som gäller för kommunen angående så kallade
dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna
handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter
hur som helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga eller
dataskyddsombudet för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss
•
•
•
•
•

•

Begära tillgång till dina personuppgifter
Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av
dina personuppgifter
Invända mot behandling av dina personuppgifter
Begära dataportabilitet
Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke
kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt
samtycke gäller samtycket till och med den dag som
återtagandet skedde.
Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna
handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.

