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Ansökan om tillstånd att använda växtskyddsmedel i vattenskyddsområde
Enligt 6 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.

Administrativa uppgifter
Sökandens namn

Person/organisationsnummer

Adress

Postnr., ort

Telefon (dagtid)

E-post

Har du skyddad identitet?
Ja

Faktureringsadress (om annan än ovan)
Fastighetsbeteckning för veladrksamhetens gårdscentrum

Spridning utförs av: (egen regi/entreprenad - om fler personer – ange dessa under övriga upplysningar)
Namn

Person/organisationsnummer

Adress
Behörighet/tillstånd nr

Telefonnummer
giltig tom

godkänt för klass

Tillstånd söks för tidsperiod (Normalt tidsbegränsas tillståndet till 3 år)
Från och med

Till och med

Vattenskyddsområde
Namn på vattenskyddsområde:

Inom vilken zon:
Primär zon:

Hur stor areal inom vattenskyddsområdet ska bekämpning ske på:

☐

Sekundär zon:

☐

Tillstånd söks för spridning på följande fastigheter (Markera även på karta)

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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Spruta (om fler sprutor används anges dessa på samma sätt under övriga upplysningar).
Typ
Protokollnummer:

Godkänt funktionstest utfört datum:
Godkänd av Jordbruksverket? (Bifoga kopia på
godkännande)

Droppskydd?

Påfyllning och rengöring av spruta
Var sker påfyllning och rengöring av spruta? (biobädd, tät platta med uppsamling eller annan konstruktion – ange eller
beskriv)

Vilka skyddsåtgärder tas vid påfyllning och rengöring av sprutan:

Växtskyddsmedel
Vilket/vilka växtskyddsmedel
ska användas

Dos

Reg.nr.

Gröda

Frekvens för
återkommande
bekämpning

Riskbedömning MACRO-DB
Har alla sökta växtskyddsmedel riskbedömts i MACRO-DB steg 1
Ja
Nej
Visade riskbedömningen i MACRO-DB steg 1 att något/några växtskyddsmedel behöver riskbedömas i MACRO-DB steg 2?
Ja
Nej
Om ja, bifoga kopia på resultaten från riskbedömningen MACRO-DB steg 2

Skyddsåtgärder och motivering
Var sker påfyllning och rengöring av sprutan?

Vilka skyddsåtgärder tas vid påfyllning och rengöring av sprutan?

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att minska risken för spridning utanför tänkt område (exempelvis vindavdrift och
läckage till grundvatten)?
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Vilka åtgärder sker för att minimera användningen av växtskyddsmedel? (IPM)

Motivera varför växtskyddsmedel måste hanteras inom vattenskyddsområdet:

Övriga upplysningar och kommentarer

Bilagor som ska bifogas ansökan
Till ansökan ska du bifoga








Översiktlig karta, t.ex. blockkarta, som visar:
o vart bekämpningsmedel kommer att spridas.
o vattendrag,
o dräneringsbrunnar,
o vattentäkter och
o eventuella skyddszoner.
Kopia på intyg att sprutan är godkänd av Jordbruksverket för att få användas
Kopia på användningstillstånd för bekämpningsmedel
Kopia på senaste markkartering med uppgifter om mullhalt och lerhalt
Simuleringsresultat från MACRO-DB steg 1 för samtliga växtskyddsmedel som ansökan avser för att
visa att användningen av växtskyddsmedel kan ske med minimal risk för dricksvattnet
Simuleringsresultat från MACRO-DB steg 2 i de fall resultatet i Steg 1 visar att det kan finnas en risk
för att halter från bekämpningsmedlet över 0,1 mikrogram/liter eller att produkten inte kan eller att
produkten inte kan köras i Steg 1

Avgift
För handläggningen kommer bygg- och miljönämnden att ta ut en avgift enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Avgiften är 6 300 kr för 2022. Faktura skickas separat.
Underskrift (Ansökan ska undertecknas av verksamhetsansvarig).
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Blanketten kan antingen skickas (scannad eller tydligt fotad) per e-post till miljo@herrljunga.se, lämnas
i postfacket vid kommunhusets entré eller postas (Miljöenheten, Box 201, 524 23 Herrljunga).
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Upplysningar
Personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). På www.herrljunga.se/personuppgifter
kan du läsa mer om hur Herrljunga kommun hanterar personuppgifter eller kontakta miljöenheten via e-post
miljo@herrljunga.se eller via kommunens växel 0513-170 00.
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