Ansökan om dispens från SJVFS
2004:62 miljöhänsyn i jordbruket
(gödselspridning etc.)
(EB.34:11)
Miljöenheten
Tel: 0416 -270 00

De bestämmelser i Statens
jordbruksverks föreskrifter om
miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS
2004:62) som kommunen kan medge
undantag är följande:

Länsstyrelsen hanterar fortfarande
dispensärenden enligt förordningen om
miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915)
som rör:

23§ Nedbrukningskrav för mineralgödsel
innehållande urea

11 § Krav på att 60 procent av åkerarealen
skall vara höst- eller vinterbevuxen

23b§ Nermyllningskrav för spridning av
stallgödsel på obevuxen mark (inkl. spridning
av stallgödsel pga risk för sandflykt på våren)

Vid frågor rörande ovanstående dispenser
kontakta Länsstyrelsen i Skåne,
www.lansstyrelsen.se/skane eller: tfn. 010-224
10 00

24§ punkterna 2-3 Förbud mot spridning på
snötäckt och frusen mark

6 § Krav på lagringskapacitet

25§, 26-26a§§ Spridningsförbud
26c§ Nerbrukningskrav vid spridning av
fastgödsel på obevuxen mark 1 oktober – 31
oktober

A. Sökande
Brukare
Organisations-/personnummer
Adress
Postadress
Telefon

Mobiltelefon

E-post

B. Fastighet/fastigheter
Fastighetsbeteckning brukningscentrum
Total åkerareal (ha)
Fastighetsbeteckning/fastighetsbeteckningar där spridning planeras
Areal där spridning planeras (ha)
Fastighetsägare (om annan än brukare)

Telefonnummer fastighetsägare
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C. Djurhållning och gödselhantering
 Jag har ingen djurhållning
 Jag har mindre än 100 djurenheter
 Jag har 100 – 200 djurenheter (400 djurenheter nöt) – anmälningspliktig verksamhet
Jag har över 200 djurenheter (400 djurenheter nöt) – tillståndspliktig verksamhet
Djurslag

Antal

Djupströgödsel

Fastgödsel

Urin

Flytgödsel

Är mjölkrumsavlopp eller annat avlopp anslutet till gödselbehållare?
Ja, vad
Nej
Hur stor lagringskapacitet finns för lagring av gödsel (totalt)?
Gödselplatta (m2)
Gödselbehållare ( m3)

Lagringshöjd (medel över plattan, m)

D. Dispens söks från (enligt 36§ SJVFS 2004:62)
23§ Nedbrukningskravet vid spridning av mineralgödsel som innehåller urea på obevuxen mark.
23b§ Nermyllningskravet inom 4 timmar vid spridning av stallgödsel på obevuxen mark.
24§ punkt 2 och 3 Förbudet att sprida gödselmedel på snötäckt eller frusen mark (alla
gödselmedel).
25§ Totalspridningsförbudet (alla gödselmedel) 1/11-28/2
26§ Förbudet mot spridning av stallgödsel 1/8-31/10, undantaget spridning av stallgödsel i växande
gröda, inför höstsådd av höstoljeväxter samt inför höstsådd av andra grödor än höstoljeväxter
om lerhalten är >15%.
26a§ Förbudet mot spridning av stallgödsel med undantag för spridning av fasta gödselslag
(undantaget fastgödsel från fjäderfä) i växande gröda och på obevuxen mark 1/10-31/10
26c§ Nerbrukningskravet inom 4 timmar för fasta gödselslag på obevuxen mark 1/10-31/10.

E. Skäl för dispensansökan
Beskriv varför du behöver dispens
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F. Uppgifter om spridning
När ska spridning ske (tidsperiod)?
Total mängd gödsel som ansökan omfattar (m3)
Fastgödsel
m3
Flytgödsel
m3
Djupströgödsel
m3
Fastgödsel
m3
Mineralgödsel
kg

G. Uppgifter om fält där spridning planeras (om fler fält, fyll i motsvarande uppgifter på
separat papper)
Fält 1

Fält 2

Fältuppgifter

Fältuppgifter

Skiftets areal (ha)
Planerad giva (t/ha, kg/ha)
Senaste gröda (förfrukt)
Nuvarande/planerad gröda
Såtidpunkt/planerad såtidpunkt

Skiftets areal (ha)
Planerad giva (t/ha, kg/ha)
Senaste gröda (förfrukt)
Nuvarande/planerad gröda
Såtidpunkt/planerad såtidpunkt

Är fältet

Är fältet

Plöjt
Stubberabetat
Helt obearbetat
Sått
Jordart

Mo-mjäla
Mellanlera
Lättlera
Sand
Styv lera
Ytförhållande
Plant
Nästan plant
Kuperat
Mycket kuperat

Plöjt
Stubberabetat
Helt obearbetat
Sått
Jordart

Mo-mjäla
Mellanlera
Lättlera
Sand
Styv lera
Ytförhållande
Plant
Nästan plant
Kuperat
Mycket kuperat

Avstånd till vatten (m)

Avstånd till vatten (m)

Ytvatten
Vattentäkt
Tätbebyggelse

Ytvatten
Vattentäkt
Tätbebyggelse

Är fältet
Otjälat
Tjälat
Snötäckt

Är fältet
Otjälat
Tjälat
Snötäckt
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H. Uppgifter om skyddsåtgärder som kommer att vidtas
Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas för att skydda miljö och människors hälsa mot olägenhet, t.ex.
skyddsavstånd till grannar, vattendrag, dricksvatten etc.

I. Till anmälan skall bifogas (för ansökan om dispens för att förhindra sandflykt se även
bifogad information)
- Karta/kartor över vilka fält där spridning är planerad (markera tydligt vilket fält som är vilket).
- Uppgifter om vem som kommer ett utföra själva spridningen.
- Markkartering eller liknade (vid ansökan om dispens från nermyllningskravet t.ex. vid sandflykt).

J. Underskrift
Datum och ort
Underskrift av sökande
Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden, Sjöbo kommun
275 80 SJÖBO
Scannad kopia kan också skickas till följande e-post
miljo@sjobo.se
Avgift
I enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa (Kf § 14/20) tas en timavgift ut för
handläggningen av ansökan.
Information om behandling av personuppgifter
Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) kommer de personuppgifter som lämnas i
denna ansökan att behandlas i ett databaserat register hos Stadsbyggnadsförvaltningen i
Sjöbo kommun. Behandlingen av personuppgifter sker på grund av att förvaltningen ska
handlägga ansökan/anmälan, annan myndighetsutövning och rättsliga förpliktelser. När
personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet kommer de gallras eller fortsatt bevaras
utifrån arkivändamål. Mer info om GDPR finns att läsa på Sjöbo kommuns hemsida;
www.sjobo.se
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Ansökan om dispens från nermyllningskravet för att förhindra sandflykt.
För den som har arealer och vårsådda grödor som är känsliga för sandflykt på
våren kan det vara möjligt att söka dispens från nermyllningskravet. Ansökan måste
ske och tillstånd måste beviljas innan spridning får ske. Det är möjligt att ansöka
om dispens för mer än ett år i taget, dock maximalt för tre år. Förutom uppgifterna i
själva ansökningsblanketten, ska följande framgå av ansökan







Vilka år ansökan omfattar.
Vilka fält som ansökan omfattar. Ansökan är endast möjlig för vårsådda
grödor på mark känslig för sandflykt. Bifoga kartor där det tydligt framgår
vilket fält som är vilket och vilket år det är aktuellt för dispens.
Fyll i fältuppgifter för respektive fält (se själva ansökningsblanketten vilka
uppgifter som efterfrågas). Bifoga även markkartering eller likande för att
visa vilken jordart som finns på respektive fält.
Uppgifter om planerad gröda för respektive fält och år.
Uppgifter om planerad såtidpunkt för respektive gröda (normal såtidpunkt).
Observera att om förhållandena ändras så att andra fält blir aktuella för
vårsådd eller om det rör sig om andra grödor och det finns risk för
sandflykt så måste ny/reviderad ansökan lämnas in.
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