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Ansökan om dispens för spridning av gödsel 

enligt § 36 SJVFS 2011:25 

Blanketten skickas till: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala.  

Mer information: Kontakta miljöförvaltningen telefon 018-727 00 00 och be att få tala med en miljö- och hälsoskyddsinspektör. 

Avgift: Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Sökande * 
Företag Fastighetsbeteckning (gården) 

  
Adress Organisationsnummer 

  
Postnummer och ort Nitratkänsligt område 

  Ja  Nej 
Kontaktperson, namn Telefon 

  
E-postadress Mobiltelefon 

  

Förutsättningar 

 Spridning ska ske på gårdsfastigheten 

 Spridning sker på annan fastighet än gårdsfastigheten, ange fastighet: 

Karta 

De arealer som berörs av spridningen ska markeras på karta som ska bifogas ansökan. Om flera arealer berörs, ange på kartan vilken areal 

som avses i första hand, i andra hand och så vidare. 

Gröda 

 

Skäl för dispens 
Beskriv varför spridning behöver ske nu 

 

Alternativa tillvägagångssätt 
Ange varför t.ex. lagring på annan plats inte är möjlig 
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Djurantal * 

Djurslag Antal 

  

  

  

  

Lagringskapacitet * 

Gödselplatta: __________________________________  m2   motsvarande: _______________________________  m3 

Urinbrunn/flytgödselbrunn: ______________________  m3 

* Uppgiften ligger till grund för beräkning av tillräcklig lagringskapacitet. 

Dispens söks för perioden 
Fr.o.m. (ÅÅÅÅ-MM-DD) T.o.m. (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

  

Underskrift 
Ort och datum  Underskrift av sökande Namnförtydligande 

   
Dina personuppgifter behandlas och skyddas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Ändamålet med insamling och behandling är 

handläggning av ansökningar om dispenser för spridning av gödsel och den rättsliga grunden för detta är myndighetsutövning. Uppgifterna sparas i enlighet med arkivlagen. Vi delar dina uppgifter 

med andra myndigheter och underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på 

www.uppsala.se/gdpr. 

http://www.uppsala.se/gdpr
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