Spara den ifyllda blanketten lokalt på din dator. Ifylld och undertecknad blankett skickas till
Miljöförvaltningen, Landskrona stad, 261 80 Landskrona

ANSÖKAN
Miljöförvaltningen
2019-01-23

Dispens från förordning om miljöhänsyn i jordbruket

Sökande

Namn

Personnr

Utdelningsadress

Postnr

Ort

Faktureringsadress

Postnr

Ort

Fastighet

Tel dagtid

Egen djurhållning Antal djurenheter:

Från och med 1 januari 2006 har kommunen tagit över handläggningen från länsstyrelsen avseende dispenser
rörande gödselspridning. Kommunen kan besluta om undantag från följande bestämmelser:
• 8-15 § Begränsningar av den mängd stallgödsel eller andra
organiska gödselmedel som får tillföras samt
anteckningsskyldighet
• 17 § Hur stallgödsel och andra organiska gödselmedel ska
fördelas över spridningsarealen

• 20 § Begränsning av mängden kväve som får tillföras
• 23-23a § och 27 § Myllningskrav
• 24 § punkterna 2-3 Förbud mot spridning på snötäckt och/eller
frusen mark
• 25-26a § Spridningsförbud
• 28 § Metoder vid spridning i växande gröda

Dispens sökes enligt SJVFS 2004:62, 36 § gällande:
23-23a, 28d § Nedmyllnings- eller nedbrukningskrav

26-26a § Höstspridningsförbud 1/8 - 30/11

24 § Snötäckt eller frusen mark

27 § Nedmyllningskrav inom 4 tim (jordflyktsgödsling)

25 § Vinterspridningsförbud

28a-28b § Flytgödselspridning i växande gröda

Dispens söks för spridning av:
Fastgödsel:

m3

Gödselmängd:

ton/ha

Flytgödsel:

m3

Djupströgödsel:

m3

Urin:

m3

Tidpunkt för spridning:

Skäl för dispensansökan

Gröda på aktuellt/aktuella
skifte/skiften:

Karta över aktuella skiften (måste bifogas).

Datum och underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ifylld och undertecknad blankett skickas till Miljöförvaltningen, Landskrona stad, 261 80 Landskrona

Länsstyrelsen hanterar fortfarande dispensärenden enligt förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, 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 (044-25 20 00 eller www.lansstyrelsen.se/skane)

I enlighet med av kommunfullmäktige i Landskrona fastställd taxa kommer en avgift på 921 kr/timme debiteras i samband
med handläggningen av dispensansökan. Dispens från jordflyktsgödsling är avgiftsfri.
Information om miljöförvaltningens behandling av personuppgifter: https://www.landskrona.se/MFpersonuppgifter
Landskrona stad
Miljöförvaltningen
261 80 Landskrona
Besöksadress: Drottninggatan 7

Tel. 0418-47 06 00
Fax. 0418-47 06 03
miljo@landskrona.se
www.landskrona.se

Bankgiro: 868-6123
Plusgiro: 1 23 45-5
Org nr: 212000-1140

