DISPENSANSÖKAN
GÖDSELSPRIDNING
enligt Jordbruksverkets föreskrifter
(SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser växtnäring

Vid frågor kontakta:
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Skickas till:

Telefon: 026-24 00 00
E-post: vgs@sandviken.se

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

* Fält som måste fyllas i.
Enligt 23 a § (SJVFS 2004:62) ska stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids under perioden den 1 december –
den 28 februari brukas ned inom 12 timmar. Tillsynsmyndigheten kan lämna dispens om omständighet har uppstått som
verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka.

Sökande/verksamhetsutövare
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn) *

Person-/organisationsnummer *

Utdelningsadress *

Kontaktperson (om bolag)

Postnummer och postort *

Telefon *

E-post

Mobiltelefon

Fakturaadress om annan än ovanstående
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn)

Person-/organisationsnummer

Adress

Kontaktperson/referenskod (om bolag)

Postnummer och postort

Telefon

Lagringskapacitet*
Plattans storlek (m2)
Fastgödsel

Räcker för (månader)

Urin

Behållarvolym (m3)

Räcker för (månader)

Flytgödsel

Behållarvolym (m3)

Räcker för (månader)

Djupströbädd

Bäddens storlek (m2)

Räcker för (månader)

Följande mängder avses spridas
Fastgödsel (m3)

Djupströgödsel (m3)

Urin (m3)

Flytgödsel (m3)

Skäl för dispensansökan* (vilka extraoridnära omständigheter har uppstått, vilka altenativa lagringsplatser har utretts)

Blanketten fortsätter på nästa sida.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

vgs@sandviken.se

212000-2346

Fax

Hemsida

026-27 07 75

www.sandviken.se

Väs tra Gästri klands s amhälls byggnadsför valtni ng
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Spridningsteknik*
Tidpunkt för spridning*
Storlek på den areal som gödsel avses spridas på (ha)*

Bilagor som ska bifogas*
Karta över aktuell spridningsareal inklusive ev. närliggande diken, vattendrag, vattenskyddsområden samt
vattentäkter markerade.
Information om avgift
För handläggning av ansökan debiteras en avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Underskrift
Ort *

Datum *

Underskrift *
Namnförtydligande *

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL, personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Du medger att information du
lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Mer information
www.sandviken.se/pul.

