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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den. 
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred. 
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se. 
Sökande 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

E-post Mobilnummer Telefon (dagtid) 

Godkänner ni kommunikation och beslut via e-post? 
 Ja  Nej 

Fakturamottagare (namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, referensnummer) 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare (om annan än sökande) Telefon (dagtid) 

Fastighetens adress Postnummer och ort 

Nuvarande lagringskapacitet 

Fastgödsel 
Plattans storlek (anges i m2) Räcker för (ange antal månader) 

Urin 
Behållarvolym (anges i m3) Räcker för (ange antal månader) 

Flytgödsel 
Behållarvolym (anges i m3) Räcker för (ange antal månader) 

Djupströbädd 
Bäddens storlek (anges i m3) Räcker för (ange antal månader) 

Ansökan gäller dispens för följande mängder 
Fastgödsel (anges i m2) Från djurslag 

Urin (anges i m3) Från djurslag 

Flytgödsel (anges i m3) Från djurslag TS-halt 

Skälet för min ansökan är 

 Otillräcklig lagringskapacitet 

 Extrema väderbetingelser vilket omöjliggjorde spridning av stallgödsel och urin i normal omfattning under hösten 

 Annat skäl: 

mailto:miljo.bygg@hultsfred.se
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Spridnings- och nedbrukningsteknik 

Bilagor 

 Karta över aktuell spridningsareal där följande är markerat: aktuell spridningsareal, närliggande diken, kanaler, åar, vattendrag 
med mera samt vattenskyddsområden och vattentäkter, brunnar med mera 

Underskrift
Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Information 
Under perioden 1/12–28/2 krävs ingen dispens för spridning om gödseln kan brukas ned (minst 
tio centimeter) samma dag, senast tolv timmar efter spridning. Till växande gröda behöver du 
dispens för hela perioden. 

Det kan krävas ytterligare uppgifter, till exempel vid spridning i närheten av tätbebyggda om-
råden. 

Avgift 
Vi tar ut en avgift för att handlägga ansökan om dispens. Avgiften tas ut enligt taxan för tillsyn 
och prövning enligt miljöbalken. Taxan är antagen av kommunfullmäktige. Läs mer om våra 
avgifter på www.hultsfred.se/avgiftermiljobalken eller www.vimmerby.se/avgiftermiljobalken. 

Information om behandling av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Box 500 
577 26 Hultsfred 
miljo.bygg@hultsfred.se  
0495-24 14 00 

Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din 
ansökan om dispens för spridning av stallgödsel under perioden 1/12–28/2.  

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myn-
dighetsutövning.  

Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation. 
Uppgifterna kommer att gallras när dispensen har upphört.  

http://www.hultsfred.se/avgiftermiljobalken
http://www.vimmerby.se/avgiftermiljobalken
mailto:miljo.bygg@hultsfred.se
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Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med 
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventu-
ella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke. 
 
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du 
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är 
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektion-
en/Integritetsskyddsmyndigheten. 
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