
ANSÖKAN OM DISPENS FÖR GÖDSELSPRIDNING 

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

POSTADRESS 

341 83  Ljungby 
BESÖKSADRESS 

Olofsgatan 9 
TELEFON 

0372-78 90 00 
ORG NR 

212000-0670 

E-POST 

miljo.byggnamnden@ljungby.se 
TELEFAX 

0372-78 91 42 
WEBBPLATS 

www.ljungby.se 
BANKGIRO 

156-0879

Allmänna uppgifter 
Fastighetsbeteckning Person-/organisationsnummer 

Sökandens namn Telefon: bostad 

Utdelningsadress (gata, box ets) Telefon: arbete 

Postnummer och ort Mobiltelefon 

e-postadress

Orsak till ansökan om dispens 

Djurslag 

 Svin  Nöt  Häst  Fjäderfä 

Antal djur: 

Gödselslag och mängd (m3 eller ton per hektar) som avses spridas 

 Flytgödsel Mängd: 

 Fastgödsel Mängd: 

 Kletgödsel Mängd: 

 Urin Mängd: 

Gödseln ska spridas under perioden: 

Befintlig lagringskapacitet 

 Gödselplatta/or Total lagringsvolym (m
3
):

 Gödselbrunn/ar Total lagringsvolym (m
3
):

 Urinbrunn/ar Total lagringsvolym (m
3
):



Skyddsavstånd (meter) 

 Dike:……… m  Vattendrag/sjö:……… m  Dricksvattenbrunn:……… m 

Skifte Areal Gröda 

Har du ansökt om dispens från föreskrifterna tidigare? 

 Ja, datum:  Nej 

………………………………………
. 

………………………………………
. 

………………………………………
. 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

Till ansökan ska följande bifogas: 

 Kartor med markerade skiften som ansökan gäller

Upplysningar 
För handläggning av dispensansökan tas en timavgift ut.  

Denna är för närvarande 1 252 kronor per timme enligt 
gällande taxa antagen av kommunfullmäktige. 

Information om personuppgiftsbehandling 

För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt 

verksamhetssystem. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig 

själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. 

För att läsa mer gå in på www.ljungby.se  

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnämnden. 

SKICKAS TILL: 
Ljungby kommun 
Miljö- och byggförvaltningen 
341 83 LJUNGBY 

http://www.ljungby.se/
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