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ANSÖKAN 
om tillstånd för yrkesmässig 
spridning av bekämpningsmedel 
inom vattenskyddsområde 
Enligt 6 kap 1 § NFS 2015:2 
eller beslutande 
skyddsföreskrifter 

Uppgifterna kommer att registreras i miljönämndens register och behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen, eller med stöd av speciallagstiftning. 
För mer information eller för rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret. 

Handläggningsavgift 2 460 kronor. Avgift för prövningen debiteras även om ansökan avslås. Faktura skickas i efterhand. 
  Tillstånd ska sökas av dem som ska utföra spridningen, eller efter skriftlig överenskommelse, av den som äger/brukar marken. 
Sökanden 
Den som avser att utföra spridningen är: 

Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon Telefon mobil 

Organisationsnummer  E-post 

 Kunskaps-/tillståndsbevis, utfärdat av länsstyrelsen, nr: giltigt t.o.m. 

 Faktureringsadress – om annan än ovanstående 

Den som brukar marken är: 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon Telefon mobil 

Organisationsnummer E-post 

Fastighetsbeteckning, gårdscentrum 

Tillstånd söks för perioden (normalt tidsbegränsas tillståndet till 3 år) 
 Tillstånd söks för perioden 
 20    -    -      -  20    -    -  

 Vattenskyddsområdets namn 

 Inom vilken zon 
   Primär    Sekundär  Tertiär 

    Ansökan avser följande fastigheter och skiften. Markera även på karta 

Postadress 
Mjölby kommun 
Miljökontoret 
595 80 MJÖLBY 

Besöksadress 
Burensköldsvägen 11 

Telefon 
0142 - 850 00 

Internetadress 
www.mjolby.se 

e-postadress 
miljo@mjolby.se 
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Påfyllning och rengöring av spridningsutrustningen 

Grödor som avses odlas 

     Riskbedömning i Macro-DB 
 Har alla sökta bekämpningsmedel riskbedömts i MACRO-DB steg 1 

 Ja                      Nej 

 Visade riskbedömningen i MACRO-DB steg 1 att något/några bekämpningsmedel behöver riskbedömas i MACRO-DB steg 2? 

        Ja                     Nej 

 Om ja, bifoga kopia på resultaten från riskbedömningen MACRO-DB steg 2. 

    Övriga upplysningar och kommentarer 

    Sökandes underskrift 
 Ort och datum 

 Namnteckning Namnförtydligande 

Uppdaterad 2016-08-05 Miljökontoret 

Bilagor som ska bifogas 

För den areal inom vattenskyddsområde där sprutning avser utföras ska följande information bifogas ansökan: 
Materialet ska vara aktuellt och får inte vara äldre än 10 år. 

• Förteckning över bekämpningsmedel som avses användas under den sökta perioden där det framgår
– Bekämpningsmedlens namn
– Registeringsnummer för bekämpningsmedlen
– Aktiv substans, för kombipreparat ange alla aktiva substanser
– Notering där det framgår vilket steg i Macro-DB som utförts, steg 1 eller steg 2

• Redovisning för hur verksamheten arbetar för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och för
att minska risken för läckage av bekämpningsmedel

• Kartmaterial där det finns utmarkerat den areal som är aktuell i ansökan
• Kopia av senaste funktionstestet av spridningsutrustningen

I förekommande fall 
• Skriftlig överenskommelse om att ansökan görs av annan än den som kommer utföra bekämpningen
• Resultat från riskbedömning av läckage av bekämpningsmedel (exempelvis från körning i MACRO-DB, i

de fall steg 2 i MACRO-DB utförts)
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