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Ansökan om dispens för nedbrukning av gödsel inom 12 timmar
från 1 december till 28 februari
Utanför känsligt område ska gödsel som sprids mellan 1 december till 28 februari brukas ned inom
12 timmar enligt 23a § Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2013:40). Vidare följer av 36 § (SJVFS
2013:40) att dispens från bestämmelsen om nedbrukning inom 12 timmar får medges i enskilda
fall. För att få dispens ska omständigheter ha uppstått som gjort att verksamhetsutövaren inte
kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka. Om verksamhetsutövaren kan
fullgöra det som åligger henne eller honom eller om verksamhetsutövaren kan uppdra åt någon
annan att göra det får dispens inte medges.
Administrativa uppgifter
Namn

Org./personnummer

Adress

Postnummer och postadress

Telefon

E-post

Ansökan gäller fastigheterna:

Beskrivning av ansökan
Orsak till begärd dispens:

Finns möjlighet att köra en del av gödseln till annan lantbrukare i närheten för att kunna sprida gödseln vid ett
lämpligare tillfälle?

Ja
Nej, ange varför:

Utdelningsadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Webb

828 80 Edsbyn

Långgatan 24

0271-570 00

0271- 573 74

miljo-bygg@ovanaker.se

www.ovanaker.se
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Tidsperiod för spridning:________________________________________________________________
Gödselslag:___________________________________________________________________________
Gödselslag:___________________________________________________________________________
Total gödselmängd som behöver spridas under tidsperioden:____________________________________
Fält för spridning (till exempel vall, stubb med mera):_________________________________________
Finns nedanstående i spridningsfältets närhet:
Diken, ange avstånd:______________meter
Vattendrag, ange avstånd__________meter
Sjö, ange avstånd________________meter
Enskild vattentäkt, ange avstånd till brunn__________meter
Ligger spridningsfältet inom eller i närheten av kommunalt vattenskyddsområde:
Ja

Nej

Datum
Underskrift av verksamhetsansvarig

Namnförtydligande

Avgift
Avgift för handläggning enligt gällande taxa, 800 kronor.

Utdelningsadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Webb

828 80 Edsbyn

Långgatan 24

0271-570 00

0271- 573 74

miljo-bygg@ovanaker.se

www.ovanaker.se

Information till den registrerade
Ovanåkers kommun behöver behandla dina personuppgifter i syfte att kunna handlägga ärendet, bedriva tillsyn
och ta ut avgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av rättslig förpliktelse och myndighetsutövning.
Om du inte lämnar personuppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende.
De personuppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning,
telefonnummer och e-post.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring
allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen,
Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära
rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers
kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina
personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post,
dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde, EDP Vision, som har tillgång till dina personuppgifter för
att kunna utgöra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Biträdet får inte använda
personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.

