
Ansökan om dispens för 
gödselspridning

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga  
0485-470 00 
miljobygg@morbylanga.se  

Ansökan om undantag från 25 § SJVFS 2004:62 

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 25 § att inga 
gödselmedel får spridas under tiden den 1 november-28 februari inom känsliga områden 
(SJVFS 2010:55) om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde 
ha förutsett och inte heller kunnat påverka. 

Ansökan lämnas till tillsynsmyndigheten via kommun@morbylanga.se eller  
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga. 

Bedömning görs från fall till fall om undantag från 25 § SJVFS 2004:62 kan medges eller inte. 

Sökande 
Namn Organisationsnummer/Personnummer 

Huvudfastighet Ansökt areal finns inom vattenskyddsområde 

☐ Ja
☐ Nej
☐ Delvis

Adress Postadress 

Telefon (även riktnummer) 

Motivering till undantag 

☐ Behöver ta en sen vallskörd för att maximera fodertillgången

☐ Vill beta vallarna så länge som möjligt

☐ Riskerar att överskrida lagringskapaciteten under förbudstiden

☐ Annan:



Fält som spridning kommer att ske på 
Fastighet Skifte Gröda Tidpunkt Gödselslag Giva (ton/ha) Areal Lutning 

☐ Jag bifogar en karta över spridningsarealerna.

B- och C-verksamheter ska ta kontakt med sin tillsynsmyndighet.

En prövningsavgift kommer att tas ut. 

Ort och datum: ___________________________________________ 

Underskrift verksamhetsutövare: ___________________________________________ 

Hantering av personuppgifter 
Mörbylånga kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. 
På kommunens hemsida finns mer information hur vi behandlar dina personuppgifter 
www.morbylanga.se/personuppgifter.  

Aktuell lagstiftning 
Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i 
jordbruket vad avser växtnäring, 25 §: 

 Inom känsliga områden får inga gödselmedel spridas under tiden den 1 november-28 februari.

Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i 
jordbruket vad avser växtnäring, 36 §: 

 Den operativa tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 25§
om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett
och inte heller kunnat påverka. Undantag får dock inte lämnas om verksamhetsutövaren på egen
hand kan fullgöra det som åligger honom eller henne eller om verksamhetsutövaren kan uppdra
åt någon annan att göra det.
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