6027/11.2016

ANMÄLAN OM SPRIDNING AV STALLGÖDSEL
I EXCEPTIONELLA SITUATIONER
(Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från
jordbruk och trädgårdsodling (den s.k. nitratförordningen,
1250/2014) 10 § 2 mom. samt miljöskyddslagen 527/2014)

Västkustens miljöenhet

Anmälan ska lämnas in senast den 31 oktober
(Myndigheten fyller i)
Diarienummer

Myndighetens kontaktuppgifter

Anmälan har inkommit

1. ANMÄLAN HAR RIKTATS TILL
miljövårdsmyndigheten i

kommun/stad

2. DEN ANMÄLNINGSSKYLDIGAS KONTAKTUPPGIFTER
Anmälarens namn
Postadress och postort
E-postadress

FO-nummer

3. UPPGIFTER OM DJURSTALLET
Djurstallets/gårdens namn

Besöksadress

Telefonnummer

4. VERKSAMHETENS NUVARANDE MILJÖTILLSTÅND
Datum för beviljande
Myndighet

5. UPPGIFTER OM ÅKERAREALEN
Åkerareal som används vid spridningen
avtalsåker

ha, varav egen

ha, arrenderad
åker

ha,

ha

6. UTREDNING OM ATT EXCEPTIONELLA VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN FÖRELIGGER OCH GRUNDER FÖR SPRIDNING AV
STALLGÖDSEL PÅ GÅRDSNIVÅ

uppgifterna finns i bilaga nr

7. UPPGIFTER OM ÅKRAR DÄR STALLGÖDSEL KOMMER ATT SPRIDAS I NOVEMBER
Specifik kod för varje basskifte, vid behov kartor som bilaga

uppgifterna finns i bilaga nr

Ifylld anhållan returneras till Västkustens miljöenhet i aktuell kommun:
Miljöenheten i Korsholm
Mustasaaren ympäristöyksikkö
Centrumvägen/Keskustie 4
65610 Korsholm/Mustasaari

Avdelningen i Kristinestad
Kristiinankaupungin osasto
Skolgatan/Koulukatu 11 A
64100 Kristinestad/Kristiinankaupunki

Avdelningen i Närpes
Närpiön osasto
Kyrkvägen/Kirkkotie 2
64200 Närpes/Närpiö

6027/11.2016

8. GENOMFÖRANDET
Planerad tidpunkt (datum)

Mängd gödsel
m3/ha,

t/ha

Typ av gödsel

Spridnings- och myllningsteknik

uppgifterna finns i bilaga nr

9. UNDERSKRIFT
Plats och datum

Underskrift (vid behov)

Namnförtydligande

Bakgrund
Den kommunala miljövårdsmyndigheten eller en tjänsteinnehavare som har förordnats av denna har trots bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet rätt att av myndigheter och verksamhetsutövare få sådana uppgifter som behövs för tillsynen.
Undantag kan inte göras för en gårds kommersiella produkter eller för övriga organiska gödselfabrikat.
Anmälan görs av den verksamhetsutövare på vars djurgård gödseln produceras.
Den bakre gränsen för spridning av stallgödsel i exceptionella situationer är den 30 november.
Det är möjligt att göra undantag från den tid då det är förbjudet att sprida gödsel om det i området har regnat märkbart mer än under normalår under den termiska tillväxtperioden och avdunstningen har varit så liten att åkrarna inte
bär maskiner på grund av markfuktigheten. Exempel på sådana exceptionella år är 2006 och 2012 då vissa delar
av landet fick rikligt med regn och det därför ställvis var omöjligt att sprida gödsel under växtperioden. Avdunstningen var också liten och markfuktigheten hög. Detta undantagsförfarande är alltså endast avsett för liknande situationer och endast vid särskilda, avvikande förhållanden.

Ifylld anhållan returneras till Västkustens miljöenhet i aktuell kommun:
Miljöenheten i Korsholm
Mustasaaren ympäristöyksikkö
Centrumvägen/Keskustie 4
65610 Korsholm/Mustasaari

Avdelningen i Kristinestad
Kristiinankaupungin osasto
Skolgatan/Koulukatu 11 A
64100 Kristinestad/Kristiinankaupunki

Avdelningen i Närpes
Närpiön osasto
Kyrkvägen/Kirkkotie 2
64200 Närpes/Närpiö

