Ansökan om tillstånd till
yrkesmässig spridning av
bekämpningsmedel inom
skyddsområde för vattentäkt

~ Vetlanda

Enligt 6 kap. 1-2 §§ NFS 2015:2

Sökande
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Gatuadress

Postnummer och ort
Kommunicering via e-post?
Ja
Nej

E-postadress

□

Fastighetsägare (om annan än sökande)

□

Telefon/mobil

Telefon/mobil

Spridningen utförs av (om flera personer anges dessa under övriga upplysningar)
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Behörighet/tillståndsnummer

Giltigt till och med (datum)

Tillstånds söks för tiden (max 3 år)
Från datum

Förvaring av bekämpningsmedel
Inom vattenskyddsområde
Ja
Nej

I□

Till datum

□

□ Ej aktuellt

Ange skyddsavstånd som avses hållas vid spridning1
Dricksvattenbrunn

m

Dagvattenbrunn

m

Dräneringsbrunn

m

Vattendrag eller liknande

Dike

m

m

1 Märk ut brunnar, diken, täckdiken och vattendragen på karta. Ange även vattenflödesriktning på diken, täckdiken och vattendrag.
Karta kan fås av kommunen vid begäran.

Spruta (om flera sprutor används anges dessa under övriga upplysningar)
Fabrikat
Typ
□ Bredspruta
Tankstorlek (liter)

Godkänt funktionstest, ange utfört datum
I

□ Bandspruta

□ Annat

Rampbredd (meter)

I

Protokollnummer

I

Plats/metod för påfyllning av spruta
Fastighet
Typ (exempel biobädd, tät platta med uppsamling, i
fält eller liknande)

Fylls sprutan inom ett vattenskyddsområde?
□ Ja
□ Nej
Ange avstånd till närmaste vattentäkt, vattendrag,
dagvattenbrunn, dräneringsbrunn eller liknande

Plats/metod för rengöring av spruta
Fastighet

Rengörs sprutan inom ett vattenskyddsområde?
Ja
Nej

I□

Typ (exempel biobädd, tät platta med uppsamling, i fält eller liknande)

□

Övriga upplysningar

Bilagor
•
•
•
•
•

Bilaga till ansökan om tillstånd vid spridning av bekämpningsmedel, lämna en blankett för varje skifte.
Kopia på markkartering med analys av lerhalt, mullhalt, jordart och pH för de skiften som anges i ansökan.
OBS! Markkarteringen ska vara högst 10 år gammal.
Karta på aktuella skiften med utritade brunnar, diken, täckdiken och vattendrag.
Kopia på protokoll från utförd spruttest. Nytt spruttest ska göras varje år.
Kopia av eventuell simulering av bekämpningsmedel/substans som gjorts i MACRO DB.

Information
•
•
•
•

•
•

För handläggning av detta ärende utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Tillstånd prövas endast för preparat som anges i ansökan.
Simuleringsverktyget MACRO DB kan laddas ner på www.slu.se/ckb
Vid användning av andra bekämpningsmedel ska ansökan kompletteras. Användning av andra
bekämpningsmedel än de som ingår i ansökan ska först godkännas av miljö- och byggförvaltningen innan
användningen sker.
Villkor i beslut ska följas, i annat fall kan tillstånd upphävas eller tillstånd vid ny ansökan avslås. För brott
mot givna villkor finns skyldighet att åtalsanmäla.
Kopia på sprutjournal ska skickas till miljö- och byggförvaltningen senast 1 december det år som
besprutningen sker.

Skicka din anmälan till
Vetlanda kommun, miljö- och byggförvaltningen, 574 80 Vetlanda
Telefon: 0383-971 80, miljo.bygg@vetlanda.se
För effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och digital kommunikation.

Information om personuppgiftshantering
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registrering görs för att vi på ett
säkert sätt ska kunna hantera ditt ärende. Vi kommer att hantera dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter
som finns registrerade på dig, få uppgifter raderade samt få rättelse om något är felaktigt.
Läs mer https://kommun.vetlanda.se/gdpr

lS Vetlanda

Bilaga till ansökan om tillstånd för spridning av
bekämpningsmedel

Fastighetsbeteckning

Lerhalt (%)
Markkartering finns
Ja, från år

Skiftesbeteckning

Mullhalt (%)

□

□ Nej

Gröda och åtgärd

Tidpunkt

Bekämpning utförs mot

År/månad

Jordart

pH (%)

Marken är täckdikad
Ja
Nej

□

Växtföljd

□

□ Delvis

Preparat
Namn

Reg. nr.

Aktiv substans

Markanvändning
□ Plöjning
□ Perenn gröda
(exempel vall)

Dos per
hektar1

ogräs/insekter/svamp

1 All bekämpning ska så långt som möjligt ske behovsanpassat. Under dos anges därför den högsta dos som kan tänkas bli av.

□ Direktsådd
□ Reducerad jordbearbetning
Antal
Miljöavdelningens
spridningar anteckningar

