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Ansökan om yrkesmässig spridning och lagring av kemiska 
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde  
Spridning och lagring får inte ske innan miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat om tillstånd. 
Spridning får endast utföras av person med giltig behörighet (1L, 2L). 
All bekämpning ska så långt som möjligt ske behovsanpassat. 

Sökande  
Namn 
 
 

Fastighetsbeteckning 

Adress 
 
 

Postnummer och ort 
 

Organisationsnummer/personnummer 
 
 

Telefon dagtid 
 

E-postadress 
 
 

Fakturaadress (om annan än ovan) och referens 
 
 
 

Fastighetsägare (om annan än ovan) 
 
 

Tillstånd söks för tiden 
Tillstånd ges i normalfallet för 3 år. Vid längre växtföljd kan tillstånd ges för högst 5 år. 
 
Fr.o.m.   T.o.m. 

Spridningsutrustning 
 Lantbruksspruta   Handspruta  Ryggspruta 
 Avstrykare  Fläktspruta  Annat:…………………………….  

Fabrikat och typ 
 

Datum för senaste funktionstest  
(gäller lantbruksspruta och fläktspruta) 
 
 

Avdriftsreducerande utrustning 
 

 Ja, modell:………………………......................  Nej 
 
Utrustning för bestämning av vind anpassat skyddsavstånd 

 Vindmätare 
 Vimpel 
 Termometer 
 Hjälpreda 

 
Planerad förvaring/lagring av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 

 

 Ja, platsen markeras på bifogad karta. Beskrivning av förvaringen: 
 
 
 

 Nej, förvaring/lagring sker utanför vattenskyddsområdet 
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Planerad spridning inom vattenskyddsområdet 
Fastighetsbeteckning 
 

Skiftesbeteckning 

Areal pH Lerhalt (%) Mullhalt (%) 
 

År  Gröda Bekämpning  
av 

Tidpunkt/ 
antal ggr 

Preparatnamn Reg.nr. Högsta 
dos/ha 

 
1 

 
 
 

ogräs 
insekter 
svamp 

    

 
2 

 
 
 

ogräs 
insekter 
svamp 

    

 
3 

 
 
 

ogräs 
insekter 
svamp 

    

 
4 

 
 
 

ogräs 
insekter 
svamp 

    

 
5 

 
 
 

ogräs 
insekter 
svamp 

    

Avstånd till följande, om det finns inom spridningsområdet eller 50 meter från skiftesgräns: 
 
Borrad/grävd brunn…….. meter från närmsta spridningspunkt, markerad på kartan  
 
Diken……..meter från närmsta spridningspunkt, markerad på kartan  
 
Vattendrag/sjö/våtmark eller likn……… meter från närmsta spridningspunkt, markerad på kartan 
 
Dagvatten/dräneringsbrunn……..meter från närmsta spridningspunkt, markerad på kartan 
 
 

Fastighetsbeteckning 
 

Skiftesbeteckning 

Areal pH Lerhalt (%) Mullhalt (%) 
 

År  Gröda Bekämpning  
av 

Tidpunkt/ 
antal ggr 

Preparatnamn Reg.nr. Högsta 
dos/ha 

 
1 

 
 
 

ogräs 
insekter 
svamp 

    

 
2 

 
 
 

ogräs 
insekter 
svamp 

    

 
3 

 
 
 

ogräs 
insekter 
svamp 

    

 
4 

 
 
 

ogräs 
insekter 
svamp 

    

 
5 

 
 
 

ogräs 
insekter 
svamp 

    

Avstånd till följande, om det finns inom spridningsområdet eller 50 meter från skiftesgräns: 
 
Borrad/grävd brunn…….. meter från närmsta spridningspunkt, markerad på kartan  
 
Diken……..meter från närmsta spridningspunkt, markerad på kartan  
 
Vattendrag/sjö/våtmark eller likn……… meter från närmsta spridningspunkt, markerad på kartan 
 
Dagvatten/dräneringsbrunn……..meter från närmsta spridningspunkt, markerad på kartan 
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Forts. planerad spridning inom vattenskyddsområdet 
Fastighetsbeteckning 
 

Skiftesbeteckning 

Areal pH Lerhalt (%) Mullhalt (%) 
 

År  Gröda Bekämpning  
av 

Tidpunkt/ 
antal ggr 

Preparatnamn Reg.nr. Högsta 
dos/ha 

 
1 

 
 
 

ogräs 
insekter 
svamp 

    

 
2 

 
 
 

ogräs 
insekter 
svamp 

    

 
3 

 
 
 

ogräs 
insekter 
svamp 

    

 
4 

 
 
 

ogräs 
insekter 
svamp 

    

 
5 

 
 
 

ogräs 
insekter 
svamp 

    

Avstånd till följande, om det finns inom spridningsområdet eller 50 meter från skiftesgräns: 
 
Borrad/grävd brunn…….. meter från närmsta spridningspunkt, markerad på kartan  
 
Diken……..meter från närmsta spridningspunkt, markerad på kartan  
 
Vattendrag/sjö/våtmark eller likn……… meter från närmsta spridningspunkt, markerad på kartan 
 
Dagvatten/dräneringsbrunn……..meter från närmsta spridningspunkt, markerad på kartan 
 
 

Påfyllning av spruta 
 Biobädd    Tät platta med uppsamling (utan avlopp) 
 I fält där spridningen ska ske  Annat: ………………………………………. 

Avstånd till närmsta dricksvattenbrunn (om detta finns inom 50 m från påfyllnadsplats) 
 

                                                                            ………meter till……………………………. 
Avstånd till närmsta dagvattenbrunn, dräneringsbrunn (om detta finns inom 50 m från påfyllnadsplats) 
 

                                                                            ………meter till……………………………. 
Avstånd till närmsta dike, sjö, vattendrag eller liknande (om detta finns inom 50 m från påfyllnadsplats) 
 

                                                                            ………meter till……………………………. 
Inom vattenskyddsområdet? 

 Ja, platsen markeras på bifogad karta  Nej 
 
 

Rengöring av spruta 
 Biobädd    Tät platta med uppsamling (utan avlopp) 
 I fält där spridningen ska ske  Annat: ………………………………………. 

Avstånd till närmsta dricksvattenbrunn (om detta finns inom 50 m från rengöringsplats) 
 

                                                                            ………meter till……………………………. 
Avstånd till närmsta dagvattenbrunn, dräneringsbrunn (om detta finns inom 50 m från rengöringsplats) 
 

                                                                            ………meter till……………………………. 
Avstånd till närmsta dike, sjö, vattendrag eller liknande (om detta finns inom 50 m från rengöringsplats) 
 

                                                                             ……...meter till………………………… 
Inom vattenskyddsområdet? 

 Ja, platsen markeras på bifogad karta  Nej 
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Markförhållanden 
Lutar marken som ska besprutas mot vattentäkten? 

 Ja, lutningen uppskattas till:…………………..%  
 Nej 

Har markförhållanden analyserats avseende ler- och mullhalt?  
 Ja (Resultatet ska bifogas i samband med riskbedömning i MACRO-DB steg 2) 
 Nej 

MACRO-DB (för ytterligare information: www.slu.se och sök på: macro-db) 
Bifoga resultat från riskbedömning i MACRO-DB av samtliga sökta preparat. 
 

Visade MACRO-DB steg 1 att några bekämpningsmedel behöver riskbedömas i steg 2? 
 Ja, kopia på resultatet från riskbedömning i MACRO-DB steg 2 bifogas 
 Nej 

 
Planerade åtgärder för att motverka förorening av yt-/grundvatten, t.ex. 
skyddsavstånd 
 
 
 
 
 
 

 

Bilagor (förkryssade bilagor är obligatoriska) 
 

 Karta (gärna från SAM-ansökan). Markera exakta spridningsområden, plats för påfyllning, rengöring och 
         förvaring samt vattentäkter, diken, vattendrag och dräneringsbrunnar inom vattenskyddsområdet. 
 

 Kopia på behörighetsbevis, om det är bestämt vem som ska utföra spridningen. Skickas annars till miljö-  
       och hälsoskyddskontoret innan spridningen börjar. 
 

 Kopia av Jordbruksverkets godkännande av senaste funktionstestet av spridningsutrustningen (gäller 
lantbruksspruta och fläktspruta) 
 

 Resultat från riskbedömning i MACRO-DB 
 

 I samband MACRO-DB steg 2 krävs analysresultat gällande markförhållanden 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Avgift för handläggning tas ut enligt Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken fastställd av 
kommunfullmäktige. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Underskrift 
De personuppgifter som du fyller i kommer att lagras och behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med 
gällande dataskyddsförordning, GDPR, i syfte att hantera ditt ärende Du har rätt att kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden 
för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller 
begränsning av dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 551 89  Jönköping. 
miljo@jonkoping.se.  Du har även rätt att klaga hos Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på 
ett felaktigt sätt. 
 
Underskrift 
 
 
…………………………..................................         …………………………………………………………………………. 
Ort och datum   Underskrift 
 
 
   ………………………………………………………………………….. 
   Namnförtydligande 
 
 

Skicka ifylld blankett och ev. bilagor till 
 
Miljö- och hälsoskyddskontoret 
551 89 Jönköping 
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