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Ansökan om dispens från regler angående gödselspridning 

Ansökan gäller dispens från reglerna om miljöhänsyn i jordbruket, som säger att stallgödsel och 
andra organiska gödselmedel som sprids under tiden 1 december – 28 februari ska brukas ned 
samma dag. 

Bifoga kartor över de skiften som ansökan om dispens avser. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tar ut en tillsyns- och handläggningsavgift enligt gällande 
taxa, se vaxjo.se.

Allmänna uppgifter 
Anläggningens namn Personnummer 

Telefon e-post

Adress Postnr Ort 

Faktureringsadress Ref. nr. 

Ref. nr. Org.nr./pers.nr. 

Fastighetsbeteckningar för de fastigheter som berörs 

Orsak till ansökan om dispens 

Växjö kommun 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Box 1222 
351 12  Växjö 
0470-410 00 
miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se 
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Djurslag 
 Nöt  Häst  Svin  Fjäderfä

Antal djur: 

Gödselslag och mängd som avses spridas 
 Flytgödsel Mängd: 

 Fast gödsel Mängd: 

 Urin Mängd:

Gödseln ska spridas under perioden: 

Lagringskapacitet 
Gödselplattans lagringsvolym i m3 

Gödselbrunnens lagringsvolym i m3 

Urinbrunnens lagringsvolym i m3 

Bifoga kartor över de skiften som ansökan om dispens avser. Markera de aktuella skiftena och 
skriv in dem i tabellen. 
Skifte Areal Gröda 

Har du ansökt om dispens från föreskrifterna tidigare? 
 Ja  Nej

Underskrift 

_________________________________ 
Ort och datum 

_________________________________ 
Underskrift 

_________________________________ 
Namnförtydligande 
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För att administrera din anmälan/ansökan krävs registrering i vårt dataregister. Du har rätt att ta del av de uppgifter som 
berör dig och även begära rättelse av dessa. Begäran om uppgifter ska vara egenhändigt undertecknad och ställas till miljö- 
och hälsoskyddsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö. Personuppgiftsansvarig: miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
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