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ANSÖKAN
Dispens gödselspridning

Uppgifterna kommer att införas i Miljöavdelningens dataregister

Sökande
Namn Organisations- eller personnummer 

Adress Postadress 

Telefon E-postadress

Fakturaadress (om annan än ovan) Postadress 

Fastighetsbeteckning för verksamhetens gårdscentrum 

Dispens söks för (flera kan väljas)  

Spridning på vintern (1 november – 28 februari)
Spridning på tjälad mark
Spridning på snötäckt mark
Annat, beskriv vad under ”övriga upplysningar” på sid 2

Uppgifter om spridningen 
Orsak och syfte med spridningen  

Har du undersökt möjligheterna att flytta gödseln till annan lagringsplats 

Ja 

Tidsperiod som ansökan gäller (max fyra veckor) 

Typ av gödsel, djurslag och mängd som behöver spridas (exempel: nötflyt 400 m3) 

Fastighet och skifte för spridningen (flera kan anges) 

Beskriv kort hur skiftet/skiftena valts utifrån risk för avrinning av näringsämnen (tex markförhållanden, vattendrag, gröda) 

Bifoga karta där det framgår aktuella skiften. Markera även åkerdiken och vattendrag.

Postadress: Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 Linköping
E-postadress: miljo@linkoping.se, Telefon: 013-20 64 00 (kontaktcenter)
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Övriga upplysningar 

Underskrift 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Ansökan skickas till: Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 LINKÖPING 

Information om avgifter
För handläggning av ansökan tas timavgift ut.

Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som 
behövs för att handlägga ärendet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bygg- och miljönämnden. Nämnden är 
skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. 

För frågor gällande behandling av personuppgifter kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt följande:
E-post: moskansli@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)
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