Bygg- och miljönämnden
Miljökontoret

Ansökan om att sprida
bekämpningsmedel på jordbruksmark
inom vattenskyddsområde

Innan kemisk bekämpning får ske inom ett vattenskyddsområde ska Bygg- och miljönämnden göra
en riskbedömning och fatta beslut om ett eventuellt tillstånd. För att underlätta handläggningen är det
viktigt att ansökan är komplett. Miljökontoret godtar simuleringar i Macro-DB som underlag till
ansökan. Tänk på att ansöka i god tid, minst 4 veckor innan planerad spridning. Spridning får inte ske
utan tillstånd av Bygg- och miljönämnden.
Om du har frågor eller vill ha mer information når du miljökontoret på 042 – 640 00 eller
miljo@astorp.se

1. Uppdragsgivare /brukare

Utförare (om annan än brukare)

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer & ort

Postnummer & ort

Kontaktperson

Kontaktperson

Telefon

Telefon

Organisationsnummer

Organisationsnummer

Vem ska fakturan skickas till?

2. Ansökan avser

Vilket vattenskyddsområde?
Tillstånd söks från (datum)

Tillstånd söks till* (datum)

* Det går bra att ansöka för flera år (max tre) i taget.

3. Påfyllning av sprutan

Ange vilken fastighet påfyllning sker

Plats (biobädd, tät platta med uppsamling, i fält)

Sker påfyllning inom vattenskyddsområdet?

Ja

Nej

4. Ange de skyddsavstånd som kommer att hållas vid spridning
Dricksvattenbrunn:

m

Dagvatten- & dräneringsbrunn:
Dike:

Ej aktuellt
m

m

Ej aktuellt
Ej aktuellt

Vattendrag, märgelgrav o dyl:

m

Ej aktuellt

5. Bifoga följande till ansökan

Dokument
Bilaga A
Karta över aktuella skiften, markera alla skyddsvärda objekt
som t.ex brunnar, vattendrag osv.
Kopia på användningstillstånd för bekämpningsmedel

Uppgiften inlämnad tidigare*
Ska alltid bifogas

Kopia på protokoll från senaste funktionstestet av sputan
Kopia på beslut om godkänd spruta av Jordbruksverket
Kopia på eventuell markkartering för aktuella skiften som
omfattar analys av lerhalt, mullhalt, jordart och pH.
Kopia på simulering i Macro-DB 4.1 eller senare version**

Ska alltid bifogas

* Om uppgifterna är inskickade till Bygg- och miljönämnden vid ett tidigare tillfälle och fortfarande
är aktuella går det bra att hänvisa till dem. Uppge vilket dokument som lämnats tidigare och som
vill ska användas som underlag till ansökan.
** Körning/ar i simuleringsverktyget Macro-DB 4.1 eller senast uppdaterad version steg 1 och steg
2 om det krävs. Gäller alla ansökta preparat.

6. Underskrift
Ort & datum

Ort & datum

Namnteckning uppdragsgivare

Namnteckning utförare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Information

Bygg- och miljönämnden ger enbart tillstånd enligt de uppgifter som du lämnat i ansökan. Om du
vill använda andra bekämpningsmedel under tillståndsperioden måste du komplettera ansökan och
användningen måste tillåtas av Bygg- och miljönämnden innan du sprider.
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggningen av ansökan enligt gällande taxa.
De uppgifter som lämnas i denna blankett registreras i vårt ärendehanteringssystem Vision. Hur vi
hanterar personuppgifter hittar du på www.astorp.se/gdpr

Blanketten skickas till:
Åstorps kommun
Miljökontoret
265 80 Åstorp
miljo@astorp.se

Bilaga A - Ta med de åtgärder som kan bli aktuella under perioden ansökan gäller. Kopiera sidorna om utrymmet inte räcker.

Fastighetsbeteckning/ar
År

Gröda

Fastighetsbeteckning/ar
År

Gröda

Skiftesbeteckning/ar
Åtgärd mot:
Ogräs
Svamp

Insekter

Skiftesbeteckning/ar
Åtgärd mot:
Ogräs
Svamp

Insekter

Jordart
Produktnamn och
registreringsnummer

Lerhalt %
Dos per
hektar

Jordart
Produktnamn och
registreringsnummer

Spridningstidpunkt
1: eller 2:a halvan av
vilken månad

Lerhalt %
Dos per
hektar

Spridningstidpunkt
1: eller 2:a halvan av
vilken månad

Mullhalt %
Antal
behandlingar

Mullhalt %
Antal
behandlingar

pH
Macro-DB bilaga nr:

pH
Macro-DB bilaga nr:

