Ifylld blankett skickas till
Miljöenheten
Box 52
387 21 Borgholm

Tel: 0485 - 880 00
Telefon/Besökstid vardagar 8.00–16.00

Ansökan om dispens för spridning stallgödsel
Enligt SJVFS 2011:25 36 §
samt vattenskyddsområdesföreskrifter i Borgholms Kommun
Fastighet
Fastighetsbeteckning för brukarcentrum

Fastighetens adress

Postnr / Postort

Sökande
Namn / Företag

Personnummer / Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon

Adress

Mobiltelefon

Postnr / Postort

E-post

Spridningen avses utföras av
Namn / Företag

Organisationsnummer

Ansvarig utförare

Behörighet / Tillstånds nr

Adress

Mobiltelefon

Postnr / Postort

E-post

SBN-M-GÖDSELSPRIDNING DISPENS 2015-09

Dispens sökes för spridning på följande fastigheter

Ansökan om dispens avser
Välj ett eller fler alternativ
Förbudet om spridning på snötäckt mark, 24§ p2

Förbudet om spridning på frusen mark, 24§ p3

Vinterspridningsförbudet 1/11 till 28/2 25§ p2

Höstspridningsbegränsningarna 26-27§

Kravet på nedmyllning eller nedbrukning av mineralgödsel som
innehåller urea inom 4 timmar, 23§

Förbudet om spridning av stallgödsel i
vattenskyddsområde

Ange mängd (m3)

Fastgödsel

m3

Djurströgödsel

m3

Flytgödsel

m3

Urin

m3

Mottagning av stallgödsel, slam och liknande
Ange ett alternativ
Stallgödsel, avloppsslam eller liknande avses ej att mottas från annan brukare, kommun eller liknande
Stallgödsel, avloppsslam eller liknande avses att mottas enligt beskrivning nedan. Använd ett separat papper om du behöver mer utrymme.

Mängd
(m3/år)

Typ

Djurslag

Erhålls från ex företag, kommun (Avtal skall bifogas ansökan)

Stallgödsel
Avloppsslam
Annat:

Ange skäl för dispensansökan
Använd ett separat papper om du behöver mer utrymme

Bilagor
Obligatoriska bilagor

1.
2.
3.
4.

Komplett i fylld spridningsplan (bifogas blankett)
Karta med samtliga skiften där gödsel planeras att spridas, markera med skiftesbeteckning.
Växtodlingsplan (endast för dispens i vattenskyddsområde)
Mängdberäkning för stallgödsel (ex STANK in MIND) och tillfört vatten som disk och spolvatten, regnvatten från gödselplattor och andra
hårdgjordaytor.

Avgift
Miljöenheten tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Taxan är fastställd av kommunfull- mäktige i
Borgholms kommun.
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Information
Vattenskyddsområden
Föreskrifter för de olika vattenskyddsområdena finns på Borgholm Energis hemsida. Där kan du läsa vilka bestämmelser som
gäller för kommunens olika vattenområden. http://www.borgholmenergi.se
Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos Miljöenheten i Borgholms kommun. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i
Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att
bevara dem enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om vilka
personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms
kommun, Miljöenheten, Box 52, 387 21 Borgholm. Personuppgiftsansvarig för miljöeneheten är Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms
kommun. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.

Underskrift
Sökandes underskrift

Ort och datum
Namnförtydligande
Sida 2(4)

Djurhållning och gödselslag (obs! ange den totala djurhållningen)
Djurslag

totalt antal
djurplatser

utnyttjade
djurplatser

stallperiod
(månader)

Antal djur per gödselslag
fastgödsel

fytgödsel

djupströgödsel

Mjölkkor inkl sinkor
Kvigkalvar 1-6 månader
Tjurkalvar 1-3 månader1
Tjurkalvar 1-6 månader
Kvigor yngre 6-17 månader
Dräktiga kvigor
Gödtjurar 6-12 månader
Vallfodertjurar 6-24 månader
Stutar 6-24 månader
Amkor
Suggor/dräktiga gyltor 2
Slaktsvin/gyltor/galtar3
Värphöns4
Unghöns4
Slaktkycklingar4
Får/Getter
Hästar
Annat
Annat
Annat
Annat
Annat
1. Ex Tjurkalvar som säljs efter avänjning
3. Genomsnitt under året

2. Inklusive smågrisar mindre än 12 veckor gamla samt betäckta gyltor
3. Antal vid insättning

Gödselvårdsanläggningar
Behållare

nr 1

nr 2

nr 3

nr 4

nr 5

Flytgödselbehållare (volym)

m3

m3

m3

m3

m3

Urinbehållare (volym)

m3

m3

m3

m3

m3

Gödselplatta (yta)

m3

m3

m3

m3

m3

Lagringshöjd (medelvärde)

m3

m3

m3

m3

m3

Lagring och kompostering

Lagringstid1
(månader)

Spridningsteknik
Myllningsaggregat

Fördelning
Ja till
%

Lagringstid på stall

Släpslangspridning

Ja till

%

Lagras på platta

Rampspridning

Ja till

%

Komposteras

Bredspridning

Ja till

%

1. Ange antal månader som gödsel vanligen lagras innan den sprids.
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Nedmyllning, ange hur nedbrukningen av stallgödsel kommer att ske och inom hur många timmar från spridning

Eventuell inhyrd lagringskapacitet (utöver ovan angiven kapacitet)
Ange inhyrd volym (m3) Uthyrarens namn

Fastighetsbeteckning där kapacitet hyrs

Ange inhyrd volym (m3) Uthyrarens namn

Fastighetsbeteckning där kapacitet hyrs

Ange inhyrd volym (m3) Uthyrarens namn

Fastighetsbeteckning där kapacitet hyrs

Sida 3(4)

Spridningsplan
Tel: 0485 - 880 00
Telefon/Besökstid vardagar 8.00–16.00

bilaga till ansökan om dispens för spridning av gödsel

Planerad spridnings tidpunkt
Dag / Månad

Redogörelse för planerad spridning
Skiftesbeteckning enligt bifogad karta
Areal
Jordart
Nuvarande eller senaste gröda
Planerad giva (ton/ha)1
Typ av gödsel (en nöt flyt)
Näringsinnehåll (N-P)
Ange avstånd till
Ytvatten, ex dike, kanal, sjö eller hav
Bebyggelse
Vattentäkt
Ange om skiftet: är
Tjälat, otjälat eller snötäckt
Plöljt, stubbearbetat, roud-up bearbetat, helt obearbetat
SBN-M-DISPENS GÖDSEL BILAGA

Beläget inom vattenskyddsområde
Ange fältets lutning
Plant / nästan plant / sluttning
Kommunens noteringar

Fylls i av förvaltningen

1.

All gödsling skall ske efter grödans behov.

