Ansökan om undantag från
bestämmelser om spridning av
gödselmedel
Enligt 36 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser
växtnäring

ÅMÅLS KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Samhällsbyggnadsenheten

Skickas till:

Åmåls kommun
Samhällsbyggnadsenheten
Box 62
662 22 Åmål

Sökande
Sökande

Person-/organisationsnummer

Adress
Postnummer

Ort

Fakturaadress

Ev. referenskod

Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress

Fastighet där spridning avses ske
Fastighetsbeteckning

Åkerareal

Aktuellt undantag
Jag ansöker om undantag från
23 §

Bestämmelse om att mineralgödsel som innehåller urea och som sprids på
obevuxen mark ska myllas eller brukas ner inom fyra timmar efter spridning.
Gäller inom och utanför känsligt område.

23 a §

Bestämmelse om att stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids
under tiden 1 december – 28 februari ska brukas ner inom 12 timmar efter
spridning.
Gäller utanför känsligt område

24 § 2 och 3

Bestämmelse om att gödselmedel inte får spridas på snötäckt eller frusen
mark.
Gäller inom känsligt område

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

25 §

Bestämmelse om att inga gödselmedel får spridas under tiden 1 november –
28 februari.
Gäller inom känsligt område

28 a §

Bestämmelse om att spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel
under tiden 1 augusti – 31 oktober bara är tillåten i växande gröda eller inför
höstsådd.
Gäller inom känsligt område

28 b §

Bestämmelse om att fasta gödselslag under tiden 1 augusti – 31 oktober får
spridas både i växande gröda och på obevuxen mark, men att fastgödsel från
fjäderfän under denna period bara får spridas i växande gröda.
Gäller inom känsligt område

28 d §

Bestämmelse om att fasta gödselslag som sprids på obevuxen mark under
tiden 1 oktober – 31 oktober ska brukas ner inom 12 timmar efter spridning.
Gäller inom känsligt område

Gårdens djurhållning
Jag har högst 100 djurenheter
Jag har mer än 100 men högst 400 djurenheter (anmälningspliktig verksamhet)
Jag har mer än 400 djurenheter (tillståndspliktig verksamhet)
Djurslag

Antal

Djupströgödsel

Fastgödsel

Är mjölkrumsavlopp anslutet till gödselbehållare?

Urin

Flytgödsel

Ja

Gårdens lagringskapacitet
Gödselplatta (m²)

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Urinbehållare (mᶟ)

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Flytgödselbehållare (mᶟ)

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Nej

Uppgifter om fält där spridning planeras
Jordart

Ytförhållande
Fält
I

Fält
II

I

Sand

Plant

Mo-mjäla

Nästan plant

Lättlera

Kuperat

Mellanlera

Mycket kuperat

II

Styv lera
Avstånd till vatten (m)

Är fältet
Fält

Ytvatten
Vattentäkt
Tätbebyggelse

Fält

I

II

……………….

……………….

Tjälat

……..cm

……..cm

……………….

……………….

Otjälat

……..cm

……..cm

……………….

……………….

Snötäckt

……..cm

……..cm

Är fältet i höst/vinter

I

II

Övriga fältuppgifter
Fält
I

Fält
II

Plöjt

Skiftets areal (ha)

Endast
stubbearbetat
Helt obearbetat

Planerad giva (t/ha)
Senaste/nuvarande gröda

I

II

……………….

……………..

……………….

……………..

……………….

……………..

Undantag söks för spridning av
Fastgödsel (mᶟ)

Djupströgödsel (mᶟ)

Flytgödsel (mᶟ)

Urin (mᶟ)

Under tiden (ååmmdd-ååmmdd):

Skäl för ansökan om undantag

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Till ansökan ska bifogas
▪

Bilaga 1: Karta med aktuella spridningsfält markerade

Avgift
Avgift för handläggning av ansökan debiteras sökande i enlighet med kommunens taxa för prövning och
tillsyn.

Behandling av personuppgifter
Åmåls kommun kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera denna blankett och
handlägga ditt ärende. Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning. De personuppgifter vi
behandlar är de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Personuppgifterna raderas inte. Beroende på
ärendets art kan personuppgifterna komma att delas med andra verksamheter inom kommunen och/eller
med andra myndigheter.
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan under vissa förutsättningar
ha rätt till radering eller överföring till annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha rätt att begränsa eller
invända mot personuppgiftsbehandling. Du kan återkalla ditt samtycke om du har lämnat en sådan laglig
grund. Kontaktuppgifter: Dataskyddsombud@amal.se (vid frågor)
Datainspektionen@datainspektionen.se (vid klagomål). Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden.

Sökandes underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Ort

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

