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Ansökan om tillstånd för spridning av gödsel inom 
eller 100 meter intill område med detaljplan, enligt 4 
§ lokala hälsoskyddsföreskrifter för Klippan, Perstorp, 
Svalöv och Örkelljunga  
 

 
Februari 2023/OÖ 
 

 

Sökande 
Namn/organisationsnamn  

 
Person-/Organisationsnummer  

Postadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
Referensnummer 

Kontaktperson 

 
Telefon/mobil 

E-post 

 
 
Fakturamottagare 

 

Fakturamottagare om annan än ovan 

 
Person-/Organisationsnummer 

 
Referensnummer 

Fakturaadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
 
Fastighet/er där spridning planera 

 

Fastighetsbeteckning, om flera ange alla  

 
Sammanlagd areal där spridning planeras 

 
 
Uppgifter om gödsel och spridning 
När ni fyller i följande uppgifter notera att tillståndet normalt beviljas för fem år 

Gödseltyp Djurslag Mäng 
(ton/ha) 

Spridningstillfälle och 
spridningsmetod  

Spridning på växande 
gröda eller barmark 

År  

     Växande gröda 

 Barmark 
 

     Växande gröda 

 Barmark 
 

     Växande gröda 

 Barmark 
 

     Växande gröda 

 Barmark 
 

     Växande gröda 

 Barmark 
 

     Växande gröda 

 Barmark 
 

Exempel:  
Djupströ 

Nöt 20 ton/ha Vår och höst plöjes ner  Växande gröda 

 Barmark 

1–5 

Röt rest  15 ton/ha  Vår med släpsland  Växande gröda 

 Barmark 

2 & 3 
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Utförare om annan än sökande 
Namn 

 
Telefon/mobil 
 

Postadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
 

Övriga upplysningar 
 
 
 
 
 
 

 
Bilagor: 

 Karta över fält där gödseln planeras att sprida. Markera gräns för område med detaljplan samt avstånd. 

Avgift 
Söderåsens miljöförbund tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende enligt vår taxa. Ni hittar taxan på 
www.smfo.se/avgifter-och-taxor/. I handläggning av ärenden ingår till exempel granskning av handlingar, möten, 
inspektioner, telefonsamtal, skrivelser och beslut.  
 
Avgiften i detta ärende är beroende på hur många timmar handläggningen tar, även avslag debiteras. Därför är det viktigt 
att du fyller i blanketten korrekt. Om vi behöver begära in kompletteringar så tar handläggningen längre tid vilket innebär 
en högre kostnad. Avgiften blir antalet timmar handläggning multiplicerat med gällande timtaxa.  

Personuppgifter 
De uppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan registreras i vårt databaserade ärendehanteringssystem Vision. 
Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (2018:218). Du har rätt att efter skriftlig 
ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.  

Information och bedömningsgrunder vid tillståndsansökan 
Fjäderfägödsel – gödsel från fjäderfä upplevs av många som mer besvärande än lukten från exempelvis svingödsel. Därmed 
brukar tillstånd för fjäderfägödsel förenas med villkor om att det ska plöjas ner inom 4 timmar och att spridning ska ske 
med släpslang eller myllningsaggregat. 

Flytgödsel och rötrest – risken för luktolägenhet vid spridning i växande gröda kan minskas om man använder släpslangar 
eller myllningsaggregat. 

Slam – avståndet bör vara mer än 100 meter till detaljplan för spridning av slam. Därmed lämpar sig inte slam för spridning 
på åkermark inom eller intill detaljplan utan bör ske på annan åkermark. 

Grannar – tillståndet kan förenas med villkor om att gödsel inte får spridas närmare tomt till bostadshus än 20 meter utan 
innehavarens medgivande. 

Klagomål – vid klagomål på gödselspridningen kan tillståndet komma att omprövas. 

Nedbrukning inom 4 timmar – all stallgödsel som sprids på bar mark i Skåne ska enligt Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 
2004:62) alltid myllas ned inom 4 timmar. 

 
 
 

  

Datum  Underskrift Namnförtydligande 
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