
Ansökan om undantag från bestämmelserna om spridning av 
gödsel 
enligt 36 § Jordbruksverkets föreskrifter (2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 
växtnäring 

Datum för ansökan 

Gårdens namn 

Fastighetsbeteckning 

Församlingsnamn 

Verksamhetsutövare, namn 

Adress 

Postnr och ort 

Telefonnummer 

E-postadress

Organisationsnr/personnummer 

Skäl för ansökan 

Mängd och typ av gödsel som ska spridas 

Beskrivning av marken – t ex vall, barmark 

Planerad nedbrukning eller inte 

Fastighet för spridning och antal ha 

Tidpunkt för spridning 

När befaras gödselbrunnen bli full 

Dispens har tidigare sökts – år: 

Tillstånd enligt miljöbalken, beslutsdatum: 

Blanketten skickas till: 
Miljöenheten i Nyköpings kommun 
611 83  NYKÖPING 

Miljöenheten
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POSTADRESS 
Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad /Miljöenheten 
611 83 NYKÖPING 

BESÖKSADRESS 
Stadshuset  

Stora torget 1 
www.nykoping.se 

Tfn:  0155-24 89 20 Org nr: 21 20 00-29 40 
Epost: miljo@nykoping.se          Bankgiro: 619-03 42 



Anmälan om C-verksamhet, beslutsdatum: 

Djurslag i verksamheten, antal 

Mjölkkor: 

Ungdjur, äldre än 1 år: 

Ungdjur, yngre än 1 år: 

Köttdjur: 

Amkor: 

Dikor: 

Suggor: 

Slaktsvin: 

Fjäderfä: 

Hästar: 

Gödselproduktion, m3 Räknat på antal månader: 

Fast: 

Urin: 

Flyt: 

Disk- och tvättvatten: 

Leds disk- och tvättvatten till gödselbrunn?    Ja   Nej 

Lagringskapacitet för gödsel, m3         Redovisa varje lagringsutrymme för sig. 

Fast: 

Urin: 

Flyt: 

Vilka andra alternativa lagringsutrymmen har undersökts? 

POSTADRESS 
Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad /Miljöenheten 
611 83 NYKÖPING 

BESÖKSADRESS 
Stadshuset  

Stora torget 1 
www.nykoping.se 

Tfn:  0155-24 89 20 Org nr: 21 20 00-29 40 
Epost: miljo@nykoping.se          Bankgiro: 619-03 42 
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Datum: 

Underskrift 

Namnförtydligande 

OBS! Bifoga karta över skiften där gödsel ska spridas. 
- Rita ut på kartan: dräneringsbrunnar, dricksvattenbrunnar, diken, annat vatten, snö,

stående vatten på fältet, områden undantagna från spridning.
- Beskriv höjdförhållanden – lutning, jordart, gröda, årets behov av tillförsel av näring,

snö, stående vatten, hur djup det tinat i ytan, översvämningsrisk, områden
undantagna från spridning.

- Bifoga även markkartering för fosforklass, om sådan finns.

GDPR-information
Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer/organisationsnr, namn, adress samt 
fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är att kunna hantera ditt ärende enligt Miljöbalken. 
Dina uppgifter kommer att sparas 5-10 år. Därefter lämnas ärendet över till Stadsarkivet för slutlig arkivering. 
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post miljo@nykoping.se 
eller telefon 0155-24 89 20. 
Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller telefon 0155-24 80 00. Om du har 
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen. Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på www.nykoping.se/
personuppgifter
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POSTADRESS 
Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad /Miljöenheten 
611 83 NYKÖPING 

BESÖKSADRESS 
Stadshuset  
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www.nykoping.se 
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Epost: miljo@nykoping.se          Bankgiro: 619-03 42 


	Datum för ansökan: 
	Gårdens namn: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Församlingsnamn: 
	Verksamhetsutövare namn: 
	Adress: 
	Postnr och ort: 
	Telefonnummer: 
	Epostadress: 
	Organisationsnrpersonnummer: 
	Skäl för ansökan: 
	Mängd och typ av gödsel som ska spridas: 
	Beskrivning av marken  t ex vall barmark: 
	Planerad nedbrukning eller inte: 
	Fastighet för spridning och antal ha: 
	Tidpunkt för spridning: 
	När befaras gödselbrunnen bli full: 
	Dispens har tidigare sökts  år: 
	Tillstånd enligt miljöbalken beslutsdatum: 
	Anmälan om Cverksamhet beslutsdatum: 
	Vilka andra alternativa lagringsutrymmen har undersökts: 
	Datum: 
	Namnförtydligande: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 


