
 
  

     
   

       
       

   

 
 

 
  

   

    

 
   

 
   

 
 

  
    

 

 

    

 
    

 
   

 
      

 

    

   

 

 

    
   
  
    

 
 

   
 

    
  

      
   

  

   

  

  

 

 

  

 

  

  

  

Ansökan om tillstånd att sprida 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
växtskyddsmedel i vattenskyddsområde 

(Enligt 6 kap 1§ Statens naturvårdsverks föreskrifter 
om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2)) 

Blanketten skickas till: 
Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad/Miljöenheten 
611 83 Nyköping 

eller miljo@nykoping.se 

Uppgifter om sökande 

Namn Person- eller organisationsnummer 

Adress Postnummer och postort 

Telefonnummer dagtid, helst mobiltelefon E-postadress

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Eventuell fakturareferens 

Fastighetsägare/uppdragsgivare 

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Fastighetens postnummer och postort 

Fastighetsägare (bolagsnamn eller privatperson) Fastighetsägarens adress 

Fastighetsägarens postnummer och postort Fastighetsägarens telefonnummer 

Tillstånd söks för tiden 

Från och med Till och med 

Postadress Besöksadress Telefon: 0155-24 89 20 Org nr: 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset E-post: miljo@nykoping.se Bangiro: 619-03 42 
Samhällsbyggnad/Miljöenheten Stora torget 1 
611 83 Nyköping www.nykoping.se 

http://www.nykoping.se/
mailto:miljo@nykoping.se


     

   

 
  

 
  

 
  

 

     

     

 
  

 

   

          

           

       

 

             

        

            

     

       

               

  

  

  

  

 

 

   

   

   

   

   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Spridning kommer att utföras av 

Namn Person- eller organisationsnummer 

Adress Postnummer och postort 

Telefonnummer Behörighet/tillstånd nummer 

Tillstånd giltig till och med Godkänt för klass 

Plats för påfyllning av spruta 

Sprutans plats (biobädd, tät platta med uppsamling eller annan konstruktion, ange eller beskriv) 

Fastighetsbeteckning 

Avstånd till närmaste 

vattentäkt: _______ m dagvattenbrunn: ______m dräneringsbrunn: _____ m 

öppet dräneringsdike: ______m vattenbrunn: _______ m övrigt: _______ m 

Plats och metod för rengöring av spruta 

Spruta (om flera sprutor används anges dessa på samma sätt under övriga upplysningar) 

Datum för protokoll för funktionstest: ___________________________________________ 

Datum för beslut från Jordbruksverket om godkännande av spruta: ___________________ 

Typ (bredspruta/bandspruta) _________________________________________________ 

Tankstorlek: _________ l Rampbredd:_____________ m 

Ange storlek på extra färskvattentank om detta finns för rengöring av spruta:____________ l 



         

 

           

             

            

     

            
           

 

              

 

   

          

       
      

      

        

       

   

       

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tillstånd söks för spridning på följande fastigheter (ange fastighetsbeteckningar) 

Finns på eller intill fastigheten eller fastigheterna där spridning ska ske? 

Vattendrag, sjö, märgelgrav eller liknande: Ja Nej Öppna diken: Ja Nej 

Dagvatten- eller dräneringsbrunnar: Ja Nej Vattentäkt: Ja Nej 

Dränerad mark: Ja Nej 

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: 

Handlingar att bifoga 

Kopia på senaste markkartering med uppgifter om mullhalt och lerhalt 

Karta med spridningsområdets exakta belägenhet, skiftesbeteckningar, vattentäkter, 
vattendrag, sjö, märgelgrav samt täckdikningssystem med brunnar utritade. 
Flödesriktning ska vara utritad på kartan. 

Kopia på protokoll från utförd funktionstest för spruta. 

Kopia på beslut från Jordbruksverket om godkänd spruta 

Kopia på behörighetsbevis 

Kopia på loggfiler från simuleringar i MacroDB 

Växtodlingsplan 



 

 
   

 

 
  

 

    
   

  

  
   

  

  
 

 

 

Underskrift 

Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

GDPR-information 

Nyköpings kommun sparar och behandlar personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är att kunna 
hantera din ansökan enligt miljöbalken. Dina uppgifter kommer att sparas 5 år. Därefter lämnas ärendet 
över till Stadsarkivet för slutlig arkivering. 

Mer information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud 
finns på www.nykoping.se/personuppgifter . 

Information om avgift 

För handläggning av anmälan tar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift enligt kommunens 
taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen, se www.nykoping.se. 

http://www.nykoping.se/personuppgifter
http://www.nykoping.se/
www.nykoping.se
www.nykoping.se/personuppgifter


 
      

        

        
                  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bilaga till ansökan om spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområde 

Fastighetsbeteckning (vid flera olika fastigheter, använd en ny sida för varje fastighet): _______________________________ 

Skifte Gröda Bekämpning utförs mot Namn på preparat Reg.nummer Dos per hektar Antal behandlingar/år Månadsintervall 
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