Ansökan om tillstånd för yrkesmässig 1 (5)
spridning av bekämpningsmedel
inom skyddsområde för vattentäkt
Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den.
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred.
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.
Sökande
Namn

Organisationsnummer eller personnummer

Adress

Postnummer och ort

E-post

Telefon (hem)

Telefon (dagtid eller mobil)

Fakturamottagare (namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, referensnummer)

Spridning är planerad att utföras av (vid flera personer ska du ange dem på samma sätt under ”Övriga upplysningar”)
Namn

Organisationsnummer eller personnummer

Behörighets- eller tillståndsnummer

Behörighet giltig till och med

Om spridningen

Tillstånd söks för tiden:

Vattenskyddsområde som berörs:

Tillstånd söks för spridning på följande fastigheter inom vattenskyddsområde:
Finns markkarteringskarta?
Ja, från år:
Markkarteringen är utförd av:

Nej

Finns på eller intill skiftena som ansökan gäller:
Enskild vattentäkt, grävd
Dagvatten- eller dräneringseller borrad
brunn

Öppna diken

Vattendrag, sjö eller
liknande

Om så är fallet, markera detta på blockkartan eller ekonomiska kartan!
Är den som använder marken med i något odlingssystem? (till exempel IP, Svenskt Sigill).
Ja, ange vilket:
Nej

Plats för påfyllning av spruta
Fastighetsbeteckning

Typ (biobädd, tät platta med uppsamling utan avlopp eller annan konstruktion/sätt – ange och beskriv!)

Avstånd till närmaste vattentäkt, dagvattenbrunn, dräneringsbrunn, dike, vattendrag eller liknande

Plats eller sätt för att rengöra spruta
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Spruta (om flera sprutor används ska du ange dessa på samma sätt under ”Övriga upplysningar”)
Fabrikat

Typ (bredspruta/bandspruta)
Tankstorlek (anges i liter)

Rampbredd (anges i meter)

Godkänt funktionstest utfört datum

Protokollnummer

Finns extra färskvattentank för rengöring?
Ja, volym (anges i liter):

Nej

Att bifoga:
Ett exemplar av bilaga 1 för varje skifte, såvida inte markförhållandena (pH, mullhalt och lerhalt) inom ett skifte varierar kraftigt
Kopia på markkarta med enskilda vattentäkter, diken och vattendrag utritade
Kopia av aktuell växtodlingsplan för de skiften som ligger inom vattenskyddsområde
Kopia på protokoll från utfört spruttest
Säkerhetsdatablad för de preparat som ansökan handlar om

Underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Information
Du kan bara få tillstånd för de preparat och behandlingar som finns angivna i ansökan. Dispens
kan vid enstaka tillfälle/n under tillståndsperioden medges om synnerliga skäl uppkommer till
följd av omständigheter som det vid ansökningstillfället inte funnits möjlighet att förutse. Detta
kräver dock att sökanden först tar kontakt med tillsynsmyndigheten, som fattar beslut om dispens kan medges. Villkor i beslut ska följas, i annat fall kan tillstånd upphävas eller tillstånd
vid ny ansökan avslås.
Tillstånd söks av den som avser utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av
den som använder marken. Ansökan måste lämnas till miljö- och byggnadsförvaltningen senast
sex veckor före den tid som ansökan gäller.
Avgifter
För handläggning av ansökan tas en timavgift (767 kr/timme) enligt taxa bestämd av kommunfullmäktige.
Har du frågor?
Då är du välkommen att kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.
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Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 500
577 26 Hultsfred
miljo.bygg@hultsfred.se
0495-24 14 00
Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din
ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för
vattentäkt och utföra tillsyn av din verksamhet.
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myndighetsutövning.
Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation.
Uppgifterna kommer att bevaras.
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke.
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
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Övriga upplysningar och kommentarer (till exempel övriga skyddsåtgärder för att motverka förorening)

Bilaga 1
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Planerade åtgärder
Fastighetsbeteckning
Växtföljd eller gröda

Syftet med bekämpningen
(ogräs, insekter och svamp)

Skiftesbeteckning
Marktyp, jordart

Tidpunkt
(år/månad)

Markförhållanden
pH

Lerhalt

Preparat
Namn

Reg.nr

%
Dos per hektar

Mullhalt
1

%
Anteckningar

Aktiv substans

Information
Ansökan görs om möjligt för hela växtföljden. Ta med de åtgärder som kan bli aktuella i en gröda under hela året. Ange planerad växtföljd och använd
en bilaga för varje skifte, såvida inte markförhållandena skiljer sig åt markant inom ett skifte.
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All bekämpning ska så långt som möjligt ske behovsanpassat. Under dos anges därför den dos som det som mest kan tänkas bli behov av.

