SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ansökan om undantag från bestämmelserna om
spridning av gödsel – 36 § Jordbruksverkets
föreskrifter (2004:62) om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser växtnäring

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), Du kan läsa mer på katrineholm.se/personuppgifter.
Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning/nämnd.

Gårdsnamn/verksamhetsnamn

Person-/organisationsnummer

Verksamhetsutövare

Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Ortnamn

Besöksadress

Postnummer

Ortnamn

Kontaktperson: namn och telefon

E-postadress

Fastighet/fastigheter

Skäl för ansökan

Mängd gödsel som ska spridas (total volym samt ton/ha) och hur mycket näring det motsvarar

Antal ha som det kommer att spridas på

Tidpunkt för spridning

När är din gödsellagring full

Dispens har tidigare sökts – år:

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150 – 577 00
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Beskriv varje lagringsutrymme för gödsel för gödsel, m3
Fast:

Flyt/urin:
Leds disk- och tvättvatten till gödselbrunn?

Ja

Nej

Vilka andra alternativa lagringsplatser har undersökts

OBS! Bifoga karta över skiften där gödsel ska spridas samt beskrivning av fälten enligt
listorna nedan. Om en markkarteringskarta finns för fälten ska den också bifogas.
Fälten ska beskrivas utifrån:

Rita ut på kartan:

Höjdförhållanden (eventuell lutning)

Dräneringsbrunnar

Jordart

Dricksvattenbrunnar

Gröda

Diken

Årets behov av tillförsel av näring

Annat vatten

Snö

Snö

Stående vatten

Stående vatten på fältet

Hur djupt det är tinat i ytan

Områden undantagna från spridning

Översvämningsrisk
Områden undantagna från spridning

Bilagor
Blankett för djurantal och gödselproduktion
Notera här vilka andra bilagor ni bifogar så att vi vet att vi fått det ni skickat med

Avgift
För handläggning av ansökan debiteras timavgift enligt gällande taxa.

Ansökan skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 641 80 Katrineholm eller samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Sökandens underskrift
Ort

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Bilaga till ansökan om dispens för spridning av gödsel
Fyll i antalet djur på respektive Fastgödsel
gödselslag
Mjölkko (ange kg mjölk per år),
sinko
Diko, amko

Kvigor, tjurar, stutar >1 år

Ungnöt 6-12 mån

Kalvar 1-6 mån <

Kalvar <1 mån

Suggor (inkl. ej avvanda smågris),
Betäckta gyltor, sinsuggor

Slaktsvin, Avelsgalt, obetäckta
gyltor >12 v
Tillväxtgris=smågris avvanda-12
v (ej flyttade till slaktsvinsbox)
Häst >6 mån

Får, get >6 mån

Lamm, killing <6 mån

Värphöns, kycklingmödrar >16 v
Unghöns <16 v

Slaktkycklingar

Djupströ

Flytgödsel

Vilka djur går på
bete och under
vilken tid

