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Dispens för spridning av
gödsel på frusen och
snötäckt mark
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SKICKA TILL
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
MILJÖENHETEN
186 86 VALLENTU NA

Ansökan om dispens för spridning av gödsel på frusen eller snötäckt mark
Spridningsförbud gäller enligt SJFS 2011:25 § 25 i känsliga områden på frusen och snötäckt
mark och under tiden 1 november-28 februari. Det ska inom en verksamhet där gödsel
uppkommer finnas tillräckligt stora förvaringsutrymmen för att spridning under perioden 1
november-28 februari och på frusen och snötäckt mark ska kunna undvikas. Dispens för
spridning ska vara en undantagshändelse.
Personuppgifter
NAMN

PERSON/ ORG NR

TELEFO N

ADRESS

POSTNUMMER

ORT

Anledning till behov av dispens:……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Spridning planeras på fastighet:……………………………………………………………………………..

Datum för den planerade spridningen:…………………………………………………………………….

Typ av gödsel som ska spridas:………………………………………………………………………………..

Mängd gödsel som planeras att spridas:…………………………………………………………………..

Storlek på skiftet/skiftena där spridning planeras:………………………………………………ha

Uträknat näringsinnehåll per ton gödsel, (fosfor, kväve och kalium):

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Avstånd från den planerade spridningen till:

Vattentäkt:…………………………...........................................meter

Dike, vattendrag:………………………………………………………………….meter

Planerat skyddsavstånd till dike:………………………………………….meter

Till redovisningen ska bifogas:
Karta som visar skiftets placering, diken och vattendrag, markens lutning, eventuella
dricksvattentäkter och närliggande bostäder.
Redovisning av utförd markkartering på skiftet där spridning planeras.

ORT, DATUM

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Avgift
För handläggning av ansökan kommer en avgift att tas ut enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige 2009-11-09 KF § 80 och justerad 2013-12-16 KF § 160.

Information om Personuppgiftslagen (SFS nr 1998:204)
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter
kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/ -anmälan. Uppgifterna
behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen eller med stöd av annan lagstiftning som rör
personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka
personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om
personuppgifter som vi behandlar om dig.
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