Ansökan för lantbrukare om yrkesmässig
spridning och lagring av kemiska
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden
Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 Skövde
eller miljoskaraborg@skovde.se

Spridning får inte ske innan Miljönämnden östra Skaraborg har beslutat om tillstånd.
All bekämpning ska så långt det är möjligt, ske behovsanpassat. Du ska skicka in ansökan
senast fyra veckor innan bekämpningen sker.
Uppgifter om sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Telefon dagtid

E-postadress

Postort

Fakturaadress (om annan än den ovan angivna) och ev. referens

Uppgifter om fastigheten som ansökan gäller
Fastighetsbeteckning, -beteckningar

Kommun

Fastighetsägare om annan än ovan

 Ja tack, skicka återkoppling på anmälan endast med e-post.
Tillstånd för spridning söks för tiden
Tillstånd ges i normalfallet för 3 år.

Från och med .........................................

Till och med ................................................

Uppgifter om spridningsutrustning

 Lantbruksspruta
 Avstrykare

 Handspruta
 Fläktspruta

 Ryggspruta
 Annat: ...............................................

Fabrikat och typ

Datum för senaste funktionstest (gäller lantbruksspruta
och fläktspruta)

Avdriftsreducerande utrustning

 Ja, modell: ....................................................................................

 Nej

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-postadress

Miljösamverkan östra Skaraborg
541 83 Skövde

Hertig Johans torg 2
Skövde

0500-49 36 30

miljoskaraborg@skovde.se

Fax

Webbplats

0500-41 83 87

www.miljoskaraborg.se

Planerad förvaring/lagring av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

 Ja, platsen markeras på bifogad karta. Beskrivning av förvaringen:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

 Nej, förvaring/lagring sker utanför vattenskyddsområdet.
Hur sker påfyllningen av sprutan?
Sker påfyllning inom vattenskyddsområdet?

 Ja, platsen markeras på bifogad karta.

 Nej

Om du svarat nej på frågan ovan behöver du inte besvara de följande frågorna om
påfyllning av sprutan.
Avstånd till närmaste dricksvattenbrunn, om den finns inom 50 m från påfyllnadsplatsen.
........................................................... meter till ..................................................................................................................
Avstånd till närmaste dagvattenbrunn eller dräneringsbrunn, om den finns inom 50 m från påfyllnadsplatsen.
........................................................... meter till ..................................................................................................................
Avstånd till närmaste dike, sjö, vattendrag eller liknande, om de finns inom 50 m från påfyllnadsplatsen.
...........................................................

meter till ..................................................................................................................

 Biobädd
 I fält där spridningen sker

 Tät platta med uppsamling (utan avlopp)
 Annat: ..........................................................................

Var sker rengöringen av sprutan?
Sker rengöringen inom vattenskyddsområdet?

 Ja, platsen markeras på bifogad karta.

 Nej

Om du svarat nej på frågan ovan behöver du inte besvara de följande frågorna om
påfyllning av sprutan.
Avstånd till närmaste dricksvattenbrunn, om den finns inom 50 m från påfyllnadsplatsen.
........................................................... meter till ..................................................................................................................
Avstånd till närmaste dagvattenbrunn eller dräneringsbrunn, om den finns inom 50 m från påfyllnadsplatsen.
........................................................... meter till ..................................................................................................................
Avstånd till närmaste dike, sjö, vattendrag eller liknande, om de finns inom 50 m från påfyllnadsplatsen.
...........................................................

meter till ..................................................................................................................

 Biobädd
 I fält där spridningen sker
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 Tät platta med uppsamling (utan avlopp)
 Annat: ..........................................................................
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Uppgifter om MACRO-DB
Observera! Resultat från riskbedömning i MACRO-DB ska bifogas för samtliga preparat som tillstånd söks för. Information om MACRO-DB finns på www.slu.se, sök på marcro-db.
Visade MACRO-DB steg 1, att några bekämpningsmedel behöver riskbedömas i steg 2?

 Ja, kopia på resultatet från riskbedömningen i MACRO-DB steg 2 bifogas.
 Nej
Avgifter för prövningen
Miljösamverkan östra Skaraborg tar ut en avgift för handläggning av ansökan om yrkesmässig spridning och lagring av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.
Taxan är beslutad av kommunfullmäktige i respektive kommun. Information om avgifterna
finns på www.miljoskaraborg.se.
Anmälan inlämnad av
Datum

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter, information enligt 23 och 25 § personuppgiftslagen
Miljönämnden östra Skaraborg är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. De personuppgifter som ni lämnar i denna
handling behandlas digitalt av Miljösamverkan östra Skaraborg för att ärendet ska kunna handläggas, för administration och för
statistik. Ni har rätt att efter skriftlig ansökan få information om vilka personuppgifter som rör er och som vi behandlar. Miljönämnden är skyldig att snarast rätta felaktiga uppgifter. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelserna kan komma
att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Bifoga dessa bilagor


Bilaga 1 – skiftesförteckning. Ska du sprida på fler än fyra skiften så kopierar du
bilaga 1 så många gånger du behöver för att du ska kunna redovisa alla skiften.



Situationsplan eller karta (gärna från SAM-ansökan). Markera på kartan:
• exakta spridningsområden
• plats för påfyllning, rengöring och förvaring.



Resultatet från riskbedömning i MACRO-DB. I samband med MACRO-DB steg 2 ska
analysresultat som gäller markförhållandena bifogas.
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Skiftesförteckning

Bilaga 1

Planerad spridning inom vattenskyddsområdet
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