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Dispens från förordning (SFS 1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket enligt 36 § SJVFS 2004:62

Sökande
Namn

Personnummer

Telefon dagtid

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Fastighet

E-postadress
Antal djurenheter

Egen djurhållning

Kommunen kan besluta om undantag från följande bestämmelser:
• 23-23b §§ Nedmyllningskrav vid spridning av ureabaserad mineralgödsel och stallgödsel på
obevuxen mark (inom 4 timmar)
• 24 § punkterna 2-3, Förbud mot spridning på snötäckt och/eller frusen mark
• 25 § Totalspridningsförbud
• 26-26a §§ Höstspridningsförbud
• 26c § Nedbrukningskrav vid spridning av fastgödsel

Dispens söks enligt SJVFS 2004:62, 36 § gällande:
23 § krav på nedmyllning vid spridning av
ureabaserad mineralgödsel

25 § totalspridningsförbud 1/11 – 28/2

23b § krav på nedmyllning vid spridning av
stallgödsel på obevuxen mark (inkl. spridning av
stallgödsel p.g.a. risk för jordflykt på våren)

26-26a §§ höstspridningsförbud 1/8 - 31/10

24 § p. 2 och 3 snötäckt eller frusen mark

26c § nedbrukningskrav vid spridning av
fastgödsel på obevuxen mark 1/10 - 31/10

Dispens söks för spridning av:
Fastgödsel:
Gödselmängd:

m

3

Djupströgödsel:
ton/ha

m

3

Flytgödsel:

m

3

Urin:

Tidpunkt för spridning:

Gröda på aktuellt skifte/aktuella skiften:

Karta över aktuella skiften
(ska bifogas)

VÄND
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Dispens från förordning (SFS 1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket enligt 36 § SJVFS 2004:62

Uppgifter om fält där spridning planeras
Avstånd till:

Ytvatten __________________________ m
Vattentäkt/brunn __________________ m
Samlad bebyggelse ________________ m

Skäl för dispensansökan
Beskriv varför du behöver dispens:

Datering och underskrift

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att Miljö- och byggmyndigheten i Höörs
kommun behandlar dessa personuppgifter om dig vid behandling av din ansökan. Enligt §§ 26 och 28
personuppgiftslagen 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
(telefon 010-224 10 00 eller www.lansstyrelsen.se)
Anmälan skickas till: Miljö- och byggmyndigheten, Box 53, 243 21 Höör
I enlighet med av kommunfullmäktige i Höör fastställd taxa kommer en avgift på
900 kr/timme debiteras i samband med handläggning av dispensansökan.
Dispens för jordflyktsgödsling (ingår i 23b §) är avgiftsfri.
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