Ansökan skickas till
Orust kommun
Sektor Miljö och bygg
473 80 HENÅN

Ansökan om spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde
enligt 6 kap. 1 § NFS 2015:2
Ansökan ska lämnas in till Sektor Miljö och bygg 6 veckor innan den tid ansökan gäller. Tillstånd
ska sökas av den som avser utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse av den som
nyttjar marken.
Sökande
Förnamn

Efternamn

Org.nr/personnr.

Adress

Telefon bostad

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Mobiltelefon

e-post

Telefon arbete

Fastighetsägare
Förnamn

Efternamn

Org.nr/personnr.

Adress

Telefon bostad

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Mobiltelefon

e-post

Telefon arbete

Spridningen avses utföras av (om flera personer, fyll i under Övriga upplysningar)
Förnamn

Efternamn

Org.nr/personnr.

Behörighet/tillstånd nr.

Giltigt till och med

Tillstånd söks för spridning på följande fastigheter
Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Tillstånd söks för tiden
Spruta (om flera sprutor, fyll i under Övriga upplysningar)
Typ (Bomspruta/fläktspruta/ryggspruta)

Godkänt funtionstest utförd datum

Protokoll nr

Försedd med droppskydd

Tankstorlek (liter)

Rampbredd (meter)

Om Ja, storlek (liter)

Fabrikat på spruta

Ja

Nej

Extra färskvattentank för rengöring av spruta

Ja

Nej
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Påfyllning av spruta
Ligger påfyllningsplatsen inom vattenskyddsområde?

Ja

Fastighet

Nej

Avstånd till vattentäkt, dräneringsbrunn, dike, vattendrag

Typ (biobädd, tät platta med uppsamling, i fält, annat - beskriv

In- och utvändig rengöring av spruta
Ligger rengöringsplatsen inom vattenskyddsområde?

Ja

Fastighet

Nej

Hur och var sker invändig rengöring: (ex: tvättprogram – i fält)

Hur och var sker utvändig rengöring: (ex: högtryck – på biobädd)

Finns på eller intill fälten som ansökan gäller, redovisa på karta
Vattentäkt, grävd eller borrad
Öppna diken
Vattendrag, sjö, damm eller liknande
Dagvatten- eller dräneringsbrunn
Bostad, förskola, skola etc.
Ekologisk odling eller odling med bruk av biologiska bekämpningsmedel
Växthus
Slåtter eller betesmarker med stöd för biologisk mångfald
Biodling

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Försiktighetsåtgärder
Jag anser inte att ekologisk odling, mekanisk bearbetning eller andra alternativa metoder till
kemisk bekämpning inom vattenskyddsområdet är ett alternativ därför att:

Jag anser att de preparat som jag planerar att använda är mest lämpliga därför att:

Övriga upplysningar

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Till ansökan ska bifogas
 Bilaga A, en blankett för varje skifte
 Karta där aktuella skiften är utmärkta
 Kopia på markkarta med information om lerhalt och mullhalt
 Kopia på protokoll från utfört funktionstest samt Jordbruksverkets registrering
 Kopia av eventuell simulering av bekämpningsmedel som gjorts i MACRO DB
Prövning av ansökan
Det som främst avgör om de ansökta preparaten kommer att godkännas är om simuleringar
utförda med MACRO-DB visar att det inte är någon risk att använda preparatet. Sedan kan vissa
andra faktorer vägas in t.ex. djup till grundvatten, jordens lagerföljd, lokalkännedom, täktens
betydelse för vattenförsörjning, tidigare fynd av bekämpningsmedel i vattentäkten, m.m.
Användning av MARCO DB
Blanketten är anpassad så att programmet MACRO-DB ska kunna användas vid prövning av
ansökan. MACRO DB ger en noggrann bedömning om preparatets risk, alla ansökta preparat
kommer att testas med programmet. Om du som ansöker gör testet själv kommer Sektor Miljös
handläggning gå snabbare och avgiften för ansökan kommer därmed bli lägre.
MACRO DB finns på CKB’s hemsida. Steg 1 i programmet är mycket enkelt och kan utföras på
hemsidan, de flesta preparat behöver bara köras i steg 1. Om steg 1 visar att en risk för läckage av
preparatet så måste steg 2 användas. Detta kräver att man installerar ett särskilt program och det
kräver mer uppgifter om markens egenskaper. Det tar även lång tid för programmet (timmar) att
simulera risken för varje preparat.
Upplysningar
Ändringar av ansökan får ske vid enstaka tillfälle 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 måste alltid en skriftlig anmälan skickas till kommunen och bli godkänd innan det nya
preparatet får användas.
Kopia på sprutjournal ska skickas in årligen i efterhand till miljökontoret senast den 15 januari
året efter besprutningen.
Sektor Miljö och bygg tar ut timavgift för handläggning av ansökan.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Innan du skriver på är det
viktigt du läser igenom hur vi behandlar personuppgifter, på nästa sida.

Ort och datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande
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Behandling av dina personuppgifter sker enligt
dataskyddsförordningen
Miljö- och byggnadsnämnden behandlar de personuppgifter som du skrivit i din
ansökan/anmälan när vi handlägger ditt ärende. Personuppgifterna kommer inte användas för
något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
myndighetsutövning.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag eller om vi behöver det för vår myndighetsutövning.
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och bevaras eller gallras sedan i enlighet
med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighetsoch sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig,
ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa
behandlingen eller radera dina personuppgifter, om det inte strider mot ovanstående lagstiftning.
I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter.
Orust kommun Miljö och byggnadsnämnden, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00,
e-post: kommun@orust.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se.
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till
Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.

