Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning
av bekämpningsmedel inom skyddsområde för
vattentäkt
6 kap 1 § Naturvårdsverkets författning SNFS 2015:2
Tillstånd ska sökas av den som avser utföra spridningen eller, efter
skriftlig överenskommelse dem emellan, av den som nyttjar marken.

Sökande
Namn
Adress

Postnummer

Telefonnummer

Mobilnummer

E-post

Faxnummer

Ort

Organisationsnummer/Personnummer
Fastighetsbeteckning(ar) för vilka tillstånd söks

Tillstånd söks för tiden

Sprutförare
Namn

Personnummer

Behörighet/tillstånd nr

Giltig t o m

Namn

Personnummer

Behörighet/tillstånd nr

Giltig t o m

Namn

Personnummer

Plats för påfyllning av spruta
Fastighet
Typ
Biobädd
Tät platta med uppsamling utan avlopp
Annan: ange vad
Avstånd till närmaste vattentäkt, dagvatten/dräneringsbrunn, dike vattendrag eller liknande:

Plats för rengöring av spruta
Ange var
Tankstorlek

Rampbredd

Extra färskvattentank för rengöring

Ja

Godkänd funktionstest utfört den

Storlek

Nej

Protokoll nummer

Markförhållanden
Lerhalt:
Jordartsanalys finns

Mullhalt:
Ja, för

pH:
år

Nej

Finns följande på eller intill fastigheten/-erna som ansökan gäller?
Vattentäkt, grävd eller borrad

Ja

Nej

Öppna diken

Ja

Nej

Vattendrag, sjö, märgelgrav eller liknande

Ja

Nej

Dagvatten eller dräneringsbrunn

Ja

Nej

Är ni med i något odlingssystem? Ange vilket/vilka

Ort och datum

Namnteckning

Kopia på skifteskarta där även vattenskyddsområdets utbredning redovisas
Information om preliminär växtföljd
Sammanställning av de preparat som ansökan avser
Bakgrundsdata som använts vid beräkningar i MACRO DB
Resultalt MACRO DB (Steg 1 och vid behov Steg 2) för samtliga preparat

Ansökan skickas som bifogad fil till:

miljo@sjobo.se
Alternativt med vanlig post till:

Samhällsbyggnadsnämnden, Sjöbo kommun
275 80 SJÖBO
Avgift
I enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa (Kf § 14/20) tas en timavgift ut för
handläggningen av ansökan.

Information om behandling av personuppgifter med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR).
De personuppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan kommer att behandlas i ett databaserat register hos
Stadsbyggnadsförvaltningen i Sjöbo kommun. Behandlingen av personuppgifter sker på grund av att förvaltningen
ska handlägga ansökan/anmälan, annan myndighetsutövning och rättsliga förpliktelser. När personuppgifterna inte längre
behövs för ändamålet kommer de gallras eller fortsatt bevaras utifrån arkivändamål. Mer info om GDPR finns att läsa på
Sjöbo kommuns hemsida; www.sjobo.se.

