Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt
sprida bekämpningsmedel
Enligt 14 § SNFS 1997:2 och 40 § förordning om
bekämpning (2014:425)

Sökande
Namn:
Adress:

Person-/organisationsnummer:

Postnummer och Ort:

E-postadress:

Tel.nr (hem):

Tel.nr (mobil):

Spridning utförs av (om annan än sökande)
Namn:

Person-/organisationsnummer:

Behörighet/tillståndsnummer:

Giltigt till och med (datum):

Tillstånd söks för tiden
Från datum:

Till datum:

Tillstånd söks för spridning på följande fastigheter
Fastighetsbeteckning (1)

Markkarta finns

Ja, från år:
Fastighetsbeteckning (2)

Nej

Markkarta finns

Ja, från år:
Fastighetsbeteckning (3)

Nej

Markkarta finns

Ja, från år:
Fastighetsbeteckning (4)

Nej

Markkarta finns

Ja, från år:
Fastighetsbeteckning (5)

Nej

Markkarta finns

Ja, från år:

Nej

Ansökan avser följande preparat (ytterligare detaljerad information ska bifogas (Bilaga A)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Typ av spridning
Vägområden, grusyta eller andra mycket genomsläppliga ytor
Idrotts-eller fritidsanläggning

Vid planerings- och anläggningsarbeten

Ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material
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Total areal som kemisk bekämpning ska utföras inom vattenskyddsområde
Inre zon:

(hektar)

Yttre zon:

(hektar)

Skyddsavstånd som avses hållas vid spridning, påfyllning och rengörning till:
Dricksvattenbrunn:
Dike:

m

m

Dagvattenbrunn:

Vattendrag eller liknande:

m

Dräneringsbrunn:

m

m

Sprutan
Fabrikat:

Typ

Bredspruta
Tankstorlek (liter):

Rampbredd (m):

Bandspruta

Annat:

Extra färskvattentank för rengöring

Ja, storlek:
Godkänt funktionstest utfört datum:

liter

Nej

Protokollnummer:

Redogör för hur bekämpningsmedel förvaras vid användning på gården och i fält:
På gården:
I fält:

Plats för påfyllnad av spruta
Kommer påfyllnad av sprutan att ske inom vattenskyddsområde:
Typ:

Ja

Biobädd

Tät platta med avlopp som leds till:

Tät platta utan avlopp

Annat (beskriv nedan)

Nej

Beskrivning:

Plats för rengöring av spruta
Kommer rengöring av sprutan att ske inom vattenskyddsområde:
Typ:

Ja

Biobädd

Tät platta med avlopp som leds till:

Tät platta utan avlopp

Annat (beskriv nedan)

Nej

Beskrivning:

Hur hanteras tömda förpackningar av bekämpningsmedel?
På gården:
I fält:
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Egenkontroll
Beskriv hur verksamheten arbetar för och kontrollerar grundvattenkvalitén i syfte att behålla en fortsatt god status.

Till ansökan ska följande bifogas:







Bilaga A!
Blockkarta med aktuell skiftesredovisning
Kopia på senaste markkartering.
Kopia på protokoll från utförd spruttest. Nytt spruttest ska göras varje/vartannat år enligt
rekommendation i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3.
Kopia på loggfil om simulering av substans har gjorts i Macro-DB.
Kopia på eventuellt utförd jordartanalys

Information
Tillstånd prövas endast för preparat som angivits i ansökan.
För behov av användning av andra ämnen än de som angetts i ansökan, måste en komplettering till
ansökan skickas in i form av fullständigt ifyllda uppgifter i Bilaga A.

Avgift

Avgift tas ut enligt gällande taxa. För ansökan tas avgift ut baserat på den tid handläggningen tar
och timavgiften är 995 kr/timme. Faktura skickas separat.

Underskrift
Härmed intygas att inlämnade uppgifter är korrekta
Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Blanketten skickas till:
Miljöförbundet Blekinge Väst
294 80 Sölvesborg
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Övriga upplysningar
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BILAGA A
Fastighetsbeteckning:

Skiftesbeteckning/Blocknummer:

Ta med de åtgärder som kan bli aktuella för en
gröda under hela året. Ange planerad
växtföljd.

Markförhållande
Jordart:

Lerhalt (%):

Mullhalt (%):

pH:

Använd en blankett för varje skifte, kopiera
vid behov denna sida!

Växtföljd:

Gröda och åtgärd
Bekämpning utförs mot:
Ogräs/Insekter/ Svamp

1

Tidpunk
t

Preparat

År/månad

Namn

Dos
Reg nr

Aktiv substans

antal kilo aktiv substans per hektar
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1

per Ha

Antal
spridninga
r

Miljöförvaltningen
s anteckningar

Behandling av dina personuppgifter hos Miljöförbundet Blekinge Väst
Miljöförbundet sparar och behandlar de personuppgifter, som du lämnar i denna blankett.
Personuppgifter är till exempel namn, kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer
och uppgift om fastighet. Syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna
handlägga ditt ärende. Om vi inte har dina personuppgifter, kan vi inte handlägga ditt ärende.
Ibland behöver de uppgifter, som du lämnar i blanketten, kompletteras. I så fall kommer vi att
själva försöka samla in de uppgifter som behövs. Det gör vi i första hand från dig själv men även
andra källor kan användas, exempelvis nationella databaser, andra myndigheter eller allmänt
tillgängliga källor.
Dina personuppgifter kan komma att delas med andra myndigheter och enskilda. Det kan till
exempel vara om vi behöver informera eller fråga andra parter något om ditt ärende.
Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade
personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Om du ska betala
en avgift för handläggningen, delar vi dina personuppgifter med personuppgiftsbiträdet
Sölvesborgs kommun. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina
uppgifter till ett land utanför EU.
Dina personuppgifter sparas och behandlas tills ditt ärende är avslutat hos oss. Under den tid vi
handlägger ditt ärende, är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter ’uppgift
av allmänt intresse och myndighetsutövning’. För övrig behandling, som vi är skyldiga att göra
enligt lag, är den rättsliga grunden ’rättslig förpliktelse’. Miljöförbundet styrs av regler om
allmänna handlingar i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och
Arkivlagen. Dina uppgifter får sällan raderas och kan behöva sparas för all framtid.
Dina rättigheter
Personuppgiftsansvarig är Miljöförbundet Blekinge Väst med organisationsnummer 2220001644. Du kontaktar oss enklast via e-postadress miljokontoret@miljovast.se eller postadress
Miljöförbundet Blekinge Väst, 294 80 Sölvesborg.
Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig (ett så kallat registerutdrag). Du
kan också kontakta oss om du vill få dina uppgifter rättade eller överförda, om du vill begära att
vi begränsar behandlingen av dina uppgifter, för att göra invändningar om du tror att vi
behandlat dina personuppgifter fel eller om du vill begära radering av dina uppgifter. Det kan
vara bra att känna till att bestämmelser om allmänna handlingar och arkiv går före
dataskyddsförordningen. Därför kan vi inte alltid till exempel radera någons personuppgifter,
även om personen begär det.
Vårt dataskyddsombud är Kommunalförbundet Sydarkivera. Du kan vända dig dit med frågor
eller synpunkter. Kontaktuppgifter: dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten.
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