
Ansökan om undantag från Statens jordbruksverks 
föreskrifter (2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad 
avser växtnäring, gällande gödselspridning 
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Sökande 

Brukare Person-/organisationsnummer 

Faktureringsadress Postnummer       Ort 

Telefonnummer Mobiltelefonnummer Faxnummer 

E-postadress Kontaktperson 

Kommun Fastighetsbeteckning (huvudfastighet) 

Åkerareal, ha Fastighet där spridning ska ske (om annan än ovan) 

Ansökan avser undantag från föreskrifterna (SJVFS 2004:62) på grund av följande anledning: 

Särskilda skäl för ansökan om undantag 
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Planerad gödselspridning 

Undantag söks för spridning av:      

Djurslag:    

Flytgödsel:        m3           Fastgödsel:       m3   

Urin:        m3                  Djupströgödsel:     m3 

Tidpunkt när spridningen avses ske:    

Uppgifter om området där spridningen planeras 

Totalareal:       ha     Jordart:     

Slåtter-/betesvall      Fältet är plant       Kuperat  

Fältet är höstplöjt    

Obearbetad           Marken är tjälad       Otjälad  

Undertecknande 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

 Obligatorisk bilaga: Kartkopior 

 Observera att prövningsavgift tas ut enligt gällande taxa. 
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Personuppgiftshantering, GDPR  

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter i formuläret, för att kunna hantera ditt ärende. 

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge din 
verksamhet/ärende pågår. Därefter raderas dina uppgifter. 
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra 
så enligt lag.   

Personuppgiftsansvarig är miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om 
de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast 
genom att kontakta oss på direkt@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, 
Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.  
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