Ansökan om spridning av växtskyddsmedel inom
vattenskyddsområde
Ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde enl.
6 kap. 1 §, NFS 2015:2

Ansökan avser tillstånd för 3 år
Sökande 1
Namn

Adress

Postadress

Telefon

E-post

Organisations-/personnummer

Sökande 2
Namn

Adress

Postadress

Telefon

E-post

Organisations-/personnummer

Sökande 3
Namn

Adress

Postadress

Telefon

E-post

Organisations-/personnummer

Tillstånd söks för spridning på följande fastigheter

Postadress

Besök

Telefon

Postgiro

E-post

Essunga kommun
465 82 Nossebro

Sturegatan 4

0512-570 00

11 90 96-6

miljo@essunga.se

Fax

Bankgiro

Hemsida

0512-570 00

960-7805

www.essunga.se

Spridning avses utföras av:
Namn

Personnr.

Behörighet/tillstånd nr

Giltigt t.o.m.

Spruta
Typ (bom-/fläkt-/ryggspruta)

Godkänt funktionstest utfört datum

Kopia på testprotokoll ska bifogas

Påfyllning av spruta
Ligger påfyllningsplatsen inom vattenskyddsområde?

Fastighet

Avstånd till vattentäkt, brunn, dike, vattendrag

Typ (biobädd, platta, fält, annat)

Rengöring av spruta
Ligger påfyllningsplatsen inom vattenskyddsområde?

Fastighet

Hur och var sker invändig rengöring?

Hur och var sker utvändig rengöring?

Finns det på eller intill fälten som ansökan gäller
Enskild vattentäkt?

Vattendrag, sjö, märgelgrav m.m?

Öppna diken?

Dagvatten- eller dräneringsbrunnar?

Postadress

Besök

Telefon

Postgiro

E-post

Essunga kommun
465 82 Nossebro

Sturegatan 4

0512-570 00

11 90 96-6

miljo@essunga.se

Fax

Bankgiro

Hemsida

0512-570 00

960-7805

www.essunga.se

Underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Till ansökan ska bifogas:
 Karta där aktuella skiften är utmärkta
 Kopia på testprotokoll från utfört funktionstest av spruta
 Kopia på simulering för de ansökta bekämpningsmedlen i MACRO DB steg 1
Prövning av ansökan
Det som främst avgör om användning de sökta preparaten kommer att godkännas är
om simuleringen i MACRO DB visar att det inte är någon risk att använda preparatet.
Sedan kan andra faktorer vägas in t.ex. djup till grundvattnet, jordens lagerföljd,
lokalkännedom, täktens betydelse för vattenförsörjningen, tidigare fynd av
bekämpningsmedel i vattentäkten m.m.
Upplysningar
Ändringar av ansökan får ske vid enstaka tillfällen under tillståndsperioden om:
 Mindre miljö-/hälsofarliga preparat blir tillgängliga
 Om det uppkommer omständigheter i odlingen som vid ansökningstillfället inte
gick att förutse
I dessa fall ska alltid en skriftlig anmälan skickas till miljökontoret och bli godkänd
innan det nya preparatet får användas.
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ansökan

Anmälan skickas till:

Bygg- och miljökontoret
Essunga kommun
465 82 Nossebro

Postadress

Besök

Telefon

Postgiro

E-post

Essunga kommun
465 82 Nossebro

Sturegatan 4

0512-570 00

11 90 96-6

miljo@essunga.se

Fax

Bankgiro

Hemsida

0512-570 00

960-7805

www.essunga.se

