ANSÖKAN
Tillväxtkontoret
Bygg- och miljöavdelningen

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 KUNGSÄNGEN

Yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde enligt 6 kap 1 § NFS 2015:2*
Personuppgifterna på denna blankett behandlas med stöd av personuppgiftslagen
(1998:204).
Sökanden
Anläggning (namn):

Org nr:

Gatu- och postadress:
Ansvarig för anläggningen:

Telefon (dagtid):

E-postadress:

Telefon mobil:

Anläggningstyp (ex. golfbana, lantbruk, idrottsplats, tomtmark):

Ansökan
Tillstånd söks för tiden:
Tillstånd söks för fastigheterna:

Spridning ska utföras av (om flera personer ange dessa i bilaga)
Personnummer:

Namn:

Telefon (dagtid):

E-postadress:

Behörighet/tillståndsnr:

Giltig t.o.m.

Upplands-Bro kommun
Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen

Telefon 08-581 690 00
Fax 08-581 692 40
Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Bankgiro 5420-3674
Org. nr 01-212000-0100
www.upplands-bro.se

Skyddsavstånd i meter till:
Till vattendrag

Våtmark (kant):

Dricksvattenbrunn:

Sjö (strandkant):

Dike:

Dräneringsbrunn:

Så här fyller du i tabellerna uppgifter om mark och spridning
1. Ange nummer på det skifte/område som ansökan avser enligt bifogad karta t.ex. skiftesnummer
från blockkarta.
2. Uppgifter om jordart, mullhalt, lerhalt, mark-pH, täckdikning behöver bara fyllas i under år 1.
Kopiera nästa sida om ansökan avser fler än fyra skiften/område
3. Med jordart avses lera/morän/sand och liknande geologiska beteckningar.
4. Uppgifter om mark-pH, ler- och mullhalt krävs endast inom skyddsområde för vattentäkt.
5. Med markanvändning avses någon sorts jordbruksgröda, odling, gräsmark, grusad eller asfalterad yta osv.
6. Skäl för spridning innebär t.ex. att förhindra angrepp av någon sorts insekt/ogräs/svamp.
7. All bekämpning ska så långt som möjligt ske behovsanpassat. Under dos anges därför den dos
som det som mest kan tänkas bli behov av.
8. Ansökan görs om möjligt för tre år framåt. Kopiera nästa sida om ansökan avser fler än fyra
skiften/områden.

År 1
Uppgifter om mark och spridning
Skifte/område

1

Jordart2
Lerhalt (%)3
Mullhalt (%)3
Mark-pH> 7,33
Täckdikning
Gröda/markAnvändning4
Preparatnamn

A
B
C
D

Reg.nr

A
B
C
D

Aktiv substans

A
B
C
D

Spridningsmetod

A

B
C
D
Skäl för spridning5

A
B
C
D

Beräknad dos (l/ha) A
för resp. preparat6
B
C
D
Planerad tid för
spridning (månad)

A
B
C
D

År 2
Uppgifter om mark och spridning
Skifte/område

1

Jordart2
Lerhalt (%)3
Mullhalt (%)3
Mark-pH> 7,33
Täckdikning
Gröda/markAnvändning4
Preparatnamn

A
B
C
D

Reg.nr

A
B
C
D

Aktiv substans

A
B
C
D

Spridningsmetod

A

B
C
D
Skäl för spridning5

A
B
C
D

Beräknad dos (l/ha) A
för resp. preparat6
B
C
D
Planerad tid för
spridning (månad)

A
B
C
D

År 3
Uppgifter om mark och spridning
Skifte/område

1

Jordart2
Lerhalt (%)3
Mullhalt (%)3
Mark-pH> 7,33
Täckdikning
Gröda/markAnvändning4
Preparatnamn

A
B
C
D

Reg.nr

A
B
C
D

Aktiv substans

A
B
C
D

Spridningsmetod

A

B
C
D
Skäl för spridning5

A
B
C
D

Beräknad dos (l/ha) A
för resp. preparat6
B
C
D
Planerad tid för
spridning (månad)

A
B
C
D

Övriga upplysningar:

Till ansökan ska bifogas:
- Kopia av preparatblad för aktuella bekämpningsmedel
- Karta som visar:
1. skifte/område som ansökan avser, t.ex. kopia på blockkarta
2. Numrera skiftena/områdena på kartan där spridning kommer att ske t.ex. nummer från blockkarta. Samma nummer fylls i tabellen på sidan 3.
3. Dricksvattenbrunnar, dräneringsbrunnar samt vattenförande diken och eventuella sjöar.
4. Plats för påfyllning och rengöring av sprutan
5. Eventuella spridningsfria zoner.
- Kopia på markkarta och analysprotokoll. Markartering ska ha skett inom en tidsperiod om 10
år. Saknas markkarta eller uppgifter i denna är bristfälliga ges tillstånd för kortare tid.
- Kopia på sprutjournal från föregående säsong.
- Kopia på protokoll från funktionstest av sprututrustning
- Kopia på handlingsplan som tydligt beskriver hur man ska förfara vid olycka då bekämpningsmedel läckt ut eller befaras läcka ut.
- Resultat från simuleringskörning i MACRO-DB steg 1 eller steg 2 för den mark inom
yttre/sekundär skyddszon som ansökan berör.

Datum

Underskrift (sökanden)

Namnförtydligande

* Avgift för handläggning av ansökan kommer att debiteras i enlighet med
lokal taxa antagen av kommunfullmäktige 2015-11-18, § 122.

