Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö
0470-410 00
Uppdaterad 2018-02-20

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 hälsoskyddskontoret tar ut en tillsyns- och handläggningsavgift på 897 kronor per timme.
Allmänna uppgifter
Anläggningens namn

Personnummer

Telefon

e-post

Adress

Postnr

Faktureringsadress

Ref. nr.

Ref. nr.

Org.nr./pers.nr.

Ort

Fastighetsbeteckningar för de fastigheter som berörs

Orsak till ansökan om dispens

Djurslag
 Nöt
Antal djur:

 Häst

 Svin

 Fjäderfä

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
Så behandlas dina personuppgifter av miljö- och hälsoskyddsnämnden

För att vi ska kunna behandla din anmälan behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer/organisationsnummer och
kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig. Om du
inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver för verksamheten kan följderna bli att vi inte kan behandla din ansökan. Vi tillämpar alltid gällande
personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas
så länge du är inskriven i vår verksamhet och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. Vi kan även komma att dela
dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa
fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat
registerutdrag. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är miljö- och hälsoskyddsnämnden. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du
vända dig till nämnden genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till miljokontor@vaxjos.se. Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till
genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@vaxjo.se.Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se. Hos Datainspektionen hittar du även mer
information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

