Ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel
Enligt förordningen om bekämpningsmedel, SFS 2014:425

Sökande (den som ska utföra spridningen)
Organisationsnummer/personnummer

Fastighet (där spridning ska ske)
Fastighetsbeteckning

Namn

Fastighetsägare

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

E-postadress

E-postadress

Telefon

Mobiltelefon

Telefon

Mobiltelefon

Behörighetstillstånd nr
Giltighet t.o.m. år

Ansökan avser spridning av bekämpningsmedel
☐ på tomtmark för flerfamiljhus

☐ på gårdar till förskolor, skolor eller allmänna lekplatser

☐ vid planerings- och anläggningarbeten

☐ inom skyddsområde för vattentäkt

☐ inom idrotts- och fritidsanläggningar

☐ i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde

☐ på mycket genomsläppliga ytor

☐ på vägområden med grusytor och ytor av asfalt, betong
eller andra hårdgjorda material (gäller inte banvall och på
vägområden för att förhindra invasiva främmande arter)

Bekämpningsmedel (bifoga kopia av etikett eller preparatblad för angivna bekämpningsmedel)
Vid spridning på jordbruksmark redovisas bekämpningsmedlen istället på ansökans bilaga
Bekämpningsmedlets namn
Registeringsnummer
Dos (t ex kg/ha
Bekämpningsmedlets namn

Registeringsnummer

Dos (t ex kg/ha

Bekämpningsmedlets namn

Registeringsnummer

Dos (t ex kg/ha

Uppgifter om spridningen
Avsikten med spridningen

Redovisa om alternativa bekämpningsmedel har prövats och i så fall varför dessa inte använts i första hand

Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
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Spridningsmetod och utrustning
Finns färskvattentank för rengöring av sprutan?

☐ Ja

Beräknad tidpunkt för spridning. (spridning på
jordbruksmark använd blankettens bilaga 1 och 2)

☐ Nej

Jordart inom spridningsområdet (spridning på jordbruksmark använd blankettens bilaga 1 och 2)

Plats för påfyllning av spruta. Beskriv var påfyllning av bekämpningsmedel sker och vilka försiktighetsmått som
kommer att vidtas.

Plats för rengöring av spruta. Beskriv var rengöring av sprutan sker och vilka försiktighetsmått som kommer att
vidtas.

Beskriv vilka skyddsavstånd som kommer att hållas till dricksvattenbrunnar, vattendrag, diken dränerings- och
dagvattenbrunnar

Beskriv hur allmänheten kommer att informeras om bekämpningsmedelsspridningen. (Bifoga informationsanslag).
Gäller för spridning på område där allmänheten har tillträde.

Följande handlingar ska bifogas








Kopia på preparatblad för aktuella bekämpningsmedel
Karta som visar spridningsområdets läge och storlek samt där vattendrag, dagvattenbrunnar
och vattentäkter är markerade
Kopia på behörighetsbevis för spridning av bekämpningsmedel
Kopia på Jordbruksverkets godkännande av spridningsutrustning
Eventuell informationsanslag
Blankettens bilaga 1 och 2 när det gäller sprutning på jordbruksmark inom
vattenskyddsområde
Karta över aktuella markförhållanden med eventuella skiftes- och blockbeteckningar

Registrering av personuppgifter
Personuppgifter som lämna via ansökningar/anmälningar kommer att registreras i
miljöskyddskontorets datoriserade ärende- och tillsynsregister. Mer information finns i bilagan ”Så
behandlar vi dina personuppgifter”.

Avgift
Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för miljöskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken.
Avgiften för handläggning av ansökan om spridning av bekämpningsmedel debiteras med timavgift
som för närvarande (2018-06-13) är 950 kronor per timma. Eventuella avgifthöjningar sker normalt
strax efter ett årsskifte.
_______________________________

_______________________________________

Underskrift

Ort och datum
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Bilaga

Bilaga 1 Markförhållanden
Markförhållanden preciseras nedan. Om inga eller bristfälliga uppgifter preciseras kommer prövning av
ansökan ske med utgångspunkt på ett förhållande där risken för påverkan av yt- eller grundvatten är
relativt stor från ett specifikt bekämpningsmedel. Markförhållandet bör anges utifrån minst ett (1)
markprov i matjorden (ca 0-30 cm markdjup) och minst två i alven (ca 40-100 cm markdjup).
Markproven i alven bör tas med så stort avstånd från varandra så möjligt. Markproverna bör tas där
marken förväntas vara som mest genomsläpplig. Rådgör gärna med miljöskyddskontoret var
markproverna bör tas. Karta över var markproverna är tagna ska bifogas.
Fastighetsbeteckning

Skiftes- eller
Blockbeteckning

Markförhållande
Markdjup

Mullhalt
%

Lerhalt
%

Sandhalt
%

Silthalt
%

Övriga upplysningar

__________________________________________________
__________________________________________________

Bilaga

Bilaga 2 Växtföljd
Tag med de åtgärder som kan bli aktuella i en gröda under hela året Ange planerad växtföljd. Använd en blankett för varje skifte.
Gröda och åtgärd

Tidpunkt

Bekämpning utförs mot:
Ogräs/Insekter/Svamp

År/månad

Namn

1

Dos per hektar1

Preparat
Reg.nr

Aktiv substans

All bekämpning ska så långt som möjligt ske behovsanpassat. Under dos anges därför den dos som det som mest kan tänkas bli behov av.

