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Ansökan om dispens för spridning av gödsel mellan 1 nov - 28 feb 

Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din ansökan. 
 
Sökande/fakturamottagare                        Uppgifter om fastighet 

Namn (ansvarig för spridningen) 
 
 

Fastighetsbeteckning (där djuren hålls/där slam lagras) 

Postadress 
 
 

Namn djurhållare (om annan än sökande) 

Telefon Fastighetsägare (om annan än sökande) 
 

E-post 

Fastigheten där gödsel ska spridas (bifoga karta över tänkt/a fält/skiften) 
Fastighetsbeteckning/ar (där spridningen ska ske) 

Gödselslag:   fastgödsel  djupströgödsel   flytgödsel   urin   slam  Annat___________________ 

Djurslag   nöt    svin   häst  fjäderfä     annat_________________________________________ 

Mängd gödsel__________m3/ton Gröda där gödseln ska spridas: 

Kommer gödseln att plöjas ner?  Ja  Nej på grund av_________________________________________  

Orsak till behovet av dispens? 
 Lagringsutrymmet kommer annars inte räcka till 
 För blött för att kunna läggas i stuka 
 Annat?_______________________________________________ 

 
Vilka alternativ har utretts? 
  Om lagringsutrymme finns på närliggande gårdar (plattor/brunnar etc.)  
  Om gödseln kan ligga kvar i lager utan risk för bräddning eller annat läckage 
  Om gödseln kan läggas i stuka 
  Övrigt 
 
Bifoga detta till din ansökan: 
Karta eller annan beskrivning av marken där spridningen ska ske. Av beskrivningen ska framgå 
ungefärlig marklutning och avstånd till vattendrag (sjö, bäck eller vattenförande dike). 
 
Underskrift 
Datum Underskrift 

 
Skicka din anmälan till: Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad eller miljoforvaltningen@karlstad.se 
 
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din ansökan till Karlstads kommun om dispens för 
spridning av gödsel. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga 
grunden myndighetsutövning.  
 
Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som 



  
 

 

behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka 
rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats karlstad.se/personuppgifter  
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