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Ansökan skickas till:
Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
643 80 Vingåker

Ansökan om dispens stallgödselspridning
Ansökan om dispens gällande:
Spridningsförbud 1 nov-28 feb.
Nedbrukningskrav 1 okt-31 okt.
Spridningsförbud på snö och tjäle.



Inom Vingåkers kommun får inga gödselmedel spridas under tiden den 1
november – den 28 februari (SJVFS:62 25§)



Fasta gödselslag som sprids på obevuxen mark i känsliga områden i
Vingåkers kommun under tiden den 1 oktober – 31 oktober ska brukas ned
inom 12 timmar (SJVFS:62 28 d§).



Gödselmedel får inte spridas på snötäckt eller frusen mark i Vingåkers
kommun. Gäller hela året (SJVFS:62 24§).

Sökande
Namn

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Organisationsnr/personnummer

Telefon dagtid

Telefon mobil

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8• Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Fastighet där gödsel ska spridas
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare om annat än sökande

Telefon dagtid

Adress

Postnummer och ort

Uppgifter om verksamhetens djurhållning
Djurslag

Antal

Antal djurenheter (de)

Typ av gödsel

Djurslag

Antal

Antal djurenheter (de)

Typ av gödsel

Djurslag

Antal

Antal djurenheter (de)

Typ av gödsel

Djurslag

Antal

Antal djurenheter (de)

Typ av gödsel

Antal stödmurar på

Höjd på stödmurar

Uppgifter om lagringskapacitet
Storlek på gödselplatta m

3

gödselplatta

Hur tas regnvatten på plattan omhand?

Storlek flytgödselbrunn m

3

Storlek urinbrunn m

3

Hur ofta byts ev. djupströbädd ut/gödslas ut
vintertid?
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Spridningsuppgifter
Typ av gödselslag (flygödsel, fastgödsel, urin m.m.)

Total mängd ton eller m3

Djurslag

Ange tidsperioden dispens söks för

Ange skiftets areal (ha)
1

2

3

2

3.

2

3

2

3

Planerad giva (ton/ha)
1
Fältets jordart
1
Avstånd till tätbebyggelse (m)
1

Fältets ytförhållanden (plant/ nästan plant/ kuperat/ mycket kuperat)

1

2

3

Ange om fältet är plöjt stubbbearbetat eller helt obearbetat i höst/ vinter

1

2

3

Ange fältets senaste/ nuvarande gröda.

1

2

3

Ange avstånd till ytvatten (brunnar, vattendrag, vattenförande dike m.m).

1

2

3

2

3

Ange avstånd till vattentäkt.
6

1

Ange om fältet är tjälat, otjälat eller snötäckt

1

2

3
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Skäl för dispensansökan

Till ansökan ska bifogas:
Karta där det eller de skiften där spridning planeras skall vara utmärkta. Markera
även vilket fält som är 1, 2 eller 3 under spridningsuppgifter.

Kopia på den senast genomförda markkarteringen.
.
_________________________________________________________
Namnteckning

Datum

_________________________________________________
Namnförtydligande

Information
För samhällsbyggnadsnämndens prövning och handläggning av ansökan om dispens
för stallgödselspridning debiteras en timavgift som är indexreglerad.
De anmälda uppgifterna kommer att registreras i samhällsbyggnadsnämndens
register. Registret är tillgängligt för allmänheten.
Handläggning påbörjas först när ansökan är komplett.

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen
(1998:204).

