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Anmälan om spridning av gödsel inom eller intill 
planlagt område 
Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom 
ett område med detaljplan, eller inom ett område av 500 meter intill ett 
område med detaljplan ska anmäla detta till miljönämnden innan spridning 
sker. 
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Anmälan krävs enligt Halmstads kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
Anmälan inlämnas av den som nyttjar marken, och bör lämnas in minst 2 veckor före spridning. 

Till ansökan ska bifogas karta där aktuell spridningsareal och eventuella vattendrag och vattentäkter är 
markerade 

Sökande 
Namn Organisationsnr/Personnr 

Adress Telefon dagtid 

Postnummer och ort Telefon mobil 

E-postadress

Spridningsareal 
Fastighetsbeteckning (samtliga fastigheter där gödsel kan komma att spridas) 

Avstånd till närmaste vattentäkt, dagvattenbrunn, dräneringsbrunn, dike, vattendrag (m) 

Spridning kommer att utföras av 
Namn 

Spridningsteknik 

Typ av gödsel och djurslag 
Typ av gödsel: 

 Flytgödsel 

 Fastgödsel 

 Djupströgödsel 

 Urin 

Djurslag: 

 Nötkreatur 

 Svin 

 Fjäderfä 

 Häst 

 Annat djurslag, ange: 
Mängd (m3) 
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Spridning på följande grödor/mark 
Grödor 

Markkarta finns 

 Ja, år:  Nej 
Spridningsareal (ha): 

Spridningsarealens lutning: 

 mot vattendrag      plant eller lutar ej mot vattendrag 

Spridningsarealens jordart, mullhalt och pH: 

Sökande 
Ort och datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Övriga Upplysningar:  
Villkor i beslut ska följas, i annat fall kan medgivande upphävas eller vid ny anmälan avslås. 

Miljöförvaltningen kommer att ta ut en avgift för handläggningen av ärendet enligt gällande timavgift 

Ifylld blankett skickas tillsammans med eventuella bilagor till: 

Miljöförvaltningen 
Box 153 
301 05 Halmstad 

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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