
 
 
 
 

 
Bygg- och miljöförvaltningen 
 
 

Postadress 
Bygg- och 
miljöförvaltningen 
Söderhamns 
kommun 
826 80 Söderhamn 

 
Besöksadress 
Kungsgatan 6 

Telefon 
0270/750 00 

 

Bankgiro 
192-3473 

 
 

E-post 
bygg.miljonamnden@soderhamn.se 

Org. nr 
212000-2353 

 

ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN KRAVET ATT 
GÖDSEL SKA BRUKAS NED SAMMA DAG SOM 
SPRIDNING SKER UNDER PERIODEN 1 
DECEMBER – 28 FEBRUARI 
 

 
 
Enligt 23 a § SJVFS 2004:62 skall stallgödsel och andra organiska gödselmedel 
som sprids under perioden den 1 december—den 28 februari brukas ned inom 
12 timmar. I enskilda fall får Söderhamns bygg- och miljönämnd enligt 36 § SJVFS 
2004:62 medge undantag från bestämmelsen om nedbrukning inom 12 timmar. 
Detta under förutsättning att omständighet har uppstått som 
verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller 
kunnat påverka. Undantag får dock inte lämnas om verksamhetsutövaren på 
egen hand kan fullgöra det som åligger denne eller om verksamhetsutövaren 
kan uppdra åt annan att göra det. 
 

Sökande 
Namn:       Organisationsnr/Persnr:       
Adress:       Tel:       
Postnr och ort:  Mobil       
Fastighetsbeteckning där gödsel ska spridas:  
Fastighetsägare om annan än sökande:       Tel:       
Adress:       Postnr:       Ort:       
 
Uppgifter om spridningen 
Gödselslag (t.ex. fast, flyt, urin) samt djurslag (t.ex. nöt, svin):  
 

Gödslen ska spridas på (t.ex. vall, stubb): 

Mängd:                         m3   Areal spridning ska ske på:                       
 Lagringskapacitet för gödsel:     Fastgödsel             m3   Urin               m3                Flytgödsel                 

    Djurantal (antal suggor, slaktsvin, mjölkkor, köttdjur, kalvar etc): 
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Orsak till att dispens söks: 

Finns möjlighet att köra över en del gödsel till annan lantbrukare så att gödsel kan 
spridas vid lämpligare tidpunkt? 
 
☐ Ja 
 
☐ Nej, ange varför: 
 
 
 
 

Tidpunkt för spridning (ange ungefärligt datum när ni tänkt sprida): 

Omgivningsbeskrivning (kan ersättas med karta med nedanstående uppgifter 
markerade) 
Närliggande (inom 100 m) privat eller kommunal yt- eller grundvattentäkt?       ja         

 nej 
Avstånd:       m 
Avstånd till: 
Avstånd till 

 
 

       

sjöar :       m  vattendrag:       m diken:       m 
Ungefärlig marklutning: 
 

 Ort och datum  

Sökandes underskrift  Namnförtydligande (var god texta) 
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Blanketten sänds till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Söderhamns kommun 
826 80 Söderhamn 
 
 
Information om behandling av personuppgifter.  
 
Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU:s allmänna 
dataskyddsförordning. Den information vi samlar används endast för att 
handlägga ditt ärende. Personuppgifterna hanteras enligt svenskt regelverk kring 
allmänna handlingar. Uppgifterna bevaras enligt Tryckfrihetsförordningen, 
Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Du har möjlighet att kontakta 
oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller 
för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina 
personuppgifter kommun@soderhamn.se. Du kan kontakta vårt 
dataskyddsombud dataskyddsombud@kfhalsingland.se. För mer information se 
www.soderhamn.se  
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