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ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR
MÖNSTERÅS KOMMUN, Miljökontoret

SPRIDNING AV BEKÄMPNINGSMEDEL

Box 54, 383 22 MÖNSTERÅS

inom vattenskyddsområde

0499-171 51, miljo@monsteras.se

Skickas in senast två månader före den tid ansökan gäller

Denna blankett avser ansökan om tillstånd för yrkesmässig
spridning

av

bekämpningsmedel

inom

Datum _________________

skyddsområde

för vattentäkt enligt NFS 2015:2. Tillstånd söks av den
som

avser

utföra

spridningen

eller

efter

skriftlig överenskommelse av den som utnyttjar marken.

Sökande
Namn

Personnr./Org. nr.

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Ort

Tillstånd söks för tiden

Spridning avses utföras av
Namn

Personnr.

Behörighet/tillstånd nr.

Giltigt t.o.m.

Namn

Personnr.

Behörighet/tillstånd nr.

Giltigt t.o.m.

Plats för påfyllning av spruta
Fastighet

Typ (biobädd, tät platta med uppsamling utan avlopp eller annan konstruktion)

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

Plats/sätt för rengöring av spruta

Spruta
Fabrikat
Tankstorlek, liter

Typ (bredspruta/bandspruta)
Rampbredd, meter

Godkänd funktionstest utförd, datum

Extra färskvattentank för rengöring
Protokoll nr.

Fastighetsägarens underskrift
Underskrift

Ort och datum
Namnförtydligande

Ja,

liter

Nej
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Till ansökan skall bifogas


En bilaga 1 för varje fastighet och eventuellt en för varje skifte beroende på skiftenas egenskaper. Kartmaterial över



Kopia på markkarta. Saknas markkarta eller om uppgifter i denna är bristfälliga ges tillstånd för kortare tid.



Kopia på sprutjournal insändes i efterhand till miljökontoret senast den 15 januari året efter besprutningen.



Kopia på protokoll från utförd spruttest. Nytt spruttest skall göras minst vart annat år enligt rekommendation i

de olika skiftena med vattentäkter, dikes-/kanalsystem, marklutning angivna.

Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3

Upplysningar
Tillstånd kan ges endast för i ansökan angivna preparat och behandlingar. (Dispens kan dock vid enstaka tillfälle/n under
tillståndsperioden medges om synnerliga skäl uppkommer till följd av omständigheter som det vid ansökningstillfället inte funnits
möjlighet att förutse.)
Villkor i beslut skall följas, i annat fall kan tillstånd upphävas eller tillstånd vid ny ansökan avslås.
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BILAGA 1: Markförhållanden

Bilaga 1: Markförhållanden ska skickas in tillsammans med
ansökan

om

tillstånd

bekämpningsmedel

för

inom

yrkesmässig

skyddsområde

spridning
för

Datum _________________

av

vattentäkt

enligt NFS 2015:2. En bilaga 1 fylls i för varje fastighet och
för varje skifte som har olika egenskaper.

Tillstånd söks för spridning på följande skiften
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare
Adress
Postnummer

Telefonnummer
Ort

Arrendator
Adress
Postnummer

Telefonnummer
Ort

Skiftesbeteckningar

Markkarta finns

Ja, år

Nej

Markförhållanden
Jordart

Lerhalt

Mullhalt

pH

Översvämningsförhållande, normalår

Marklutning

Dikes-/kanalsystem

Finns på eller intill fastigheten som ansökan gäller
Vattentäkt, grävd eller borrad

Ja

Nej

Öppna diken

Ja

Nej

Vattendrag, sjö, märgelgrav eller liknande

Ja

Nej

Dagvatten eller dräneringsbrunnar

Ja

Nej

Är den som nyttjar marken med i REKO

Ja

Nej

Annat odlingssystem

Ja, ange vilket

Nej
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Växtföljd
Ansökan görs om möjligt för tre-sex år framåt. Ta med de åtgärder som kan bli aktuella i en gröda under året. Ange planerad växtföljd. Använd en blankett för varje skifte.
Gröda och åtgärd

Tidpunkt

Bekämpning utförs mot ogräs/insekter/svamp

År, månad

Preparat
Namn

Reg. nr.

Aktiv substans

Dos per hektar1

Miljökontorets anteckningar

