
 
 
 

Ansökan om spridning av bekämpningsmedel/växtnäringsämnen 
inom vattenskyddsområde 

  

Fastighet 
Fastighetsbeteckning  

Fastighetsägare  

Adress, Postnummer och Ort  

Tel.nr:  

 

Ansökan avser 
Spridning av bekämpningsmedel (använd bilaga 1)    Ja            Nej 

Spridning av växtnäringsämnen (använd bilaga 2) 
(gäller Larv, Vedum, Helås)  

   Ja             Nej 

 

Verksamhetsutövare  Sprutförare 
Företagets namn  Namn 

Adress   Adress 

Postnummer Ort Postnummer ort 

Kontaktperson  Kontaktperson 

Telefon  Telefon 

Tillstånd söks för tiden: Tillståndsbevis nr samt giltighetstid 

 

Grunduppgifter företaget 
Produktionsinriktning 
 

Areal åkermark (innan och utanför vattenskyddsområdet) 

 
  
Blanketten sänds till Vara kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 534 81 VARA 
  
 
 ....................................   ...............................................................   ........................................................  
Datum Underskrift Namnförtydligande 



Bilaga 1: Ansökan bekämpningsmedelsanvändning 
 

Sökande 
 

  Sprutförare                  Verksamhetsutövare 

 

Typ av spruta 

 
Märke 
 

Finns särskilt avdriftreducerande utrustning? Om ja, vilken typ? 
 

När utfördes det senaste funktionstest av sprutan (intyg ska bifogas)? 
 

 

 
Förvaring av sprutan 

 
Vart förvars sprutan?  
 

 Primär zon      Sekundär Zon        Utanför skyddsområdet 
 

Hur står sprutan uppställd (t. ex i byggnad/utomhus under tak)? 
 
 
 

 

 
Plats för påfyllning av sprutan 

 
Inom vilken zon sker påfyllning? 
 

 Primär zon  Sekundär Zon  Utanför skyddsområdet 
 

Typ av plats vid påfyllning  
 

 Biobädd   Fält    Tät platta med uppsamling till ……..    Annat 
 

Hur sker påfyllning av vatten? (t ex separat tank, brunn, kommunal ledning, direkt från 
vattendrag) 
 
 
 
 
 



 

Plats för invändig och utvändig rengöring av spruta 
 

Samma plats som vid påfyllning?    Ja  Nej 
 
Om nej, inom vart och typ av plats?   
 

Vart:   Primär       Sekundär      Utanför skyddsområdet  

Typ.    Biobädd     på fält           tät platta med uppsamling till …..    Annat 
 

 
 

Bekämpningsmedel- förvaring och avfall 
 

Inom vilken zon förvars bekämpningsmedel och vilken maximal mängd förvaras? 
 

 Primär zon  Sekundär zon  utanför vattenskyddsområde 
 
Mängd: …………… 
 

Hur förvaras bekämpningsmedel? 

Hur hanteras och rengörs tömda förpackningar? 

Vart lämnas tömda förpackningar? 

 

Integrerad produktion 
 

Vilka åtgärder vidtas idag för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel? 
 
 
 
 

Planeras ytterligare åtgärder för att ytterligare minska behovet av kemiska 
bekämpningsmedel, i så fall vilka? 
 
 
 
 
 

 

Till ansökan ska följande bifogas: 

 Kopia på behörighetsintyg 

 Kopia på senaste funktionstesta av sprutan 

 Planerad användning av bekämpningsmedel (använd gärna bilaga 3) 



Bilaga 2: Ansökan/anmälan om spridning av 

naturgödsel/handelsgödsel 
 

Typ av gödsel som ska spridas 
 

Naturgödsel Handelsgödsel  

Djurslag: 
 
Innehåll av kväve och fosfor per ton: 
 

Fabrikat: 
 
Innehåll av kväve och fosfor: 
 
 

 

Gödselspridare 

 
Naturgödsel Handelsgödsel 

Typ av spridare: 
 

Typ av spridare: 

 
Förvaring av naturgödsel 

 
Vart sker lagring av naturgödsel? 
 

 inom primär zon  inom sekundär zon    utanför skyddsområdet 
 
 
Hur ser lagringsplatsen ut? (t. ex platta med väggar/flytgödselbrunn) 
 
 
 
Hur mycket gödsel kan lagras på lagringsplatsen? 
 
 
 

 
Integrerad produktion 

Vilka åtgärder vidtas idag för att minska risken för läckage av näringsämnen till vattendrag 
och grundvatten? 
 
 
 

Planeras ytterligare åtgärder för att minska läckage av näringsämnen till vattendrag och 
grundvatten? 
 
 
 

 

 
 



Till bilaga 2 ska följande bifogas: 

 

 Växtodlingsplan för området inom vattenskyddsområde där det framgår hur ni har räknat ut 
grödans behov av kväve 
 

 Markkartering avseende fosfor om det finns 



Bilaga 3, använd en blankett för varje skifte 

Fält som är gråmarkerade innehåller uppgifter som krävs om MACRO-DB steg 2 behöver användas. 

Fastighetsbeteckning: 
      

Skiftesbeteckning: 
      

Andel åkermark i tillrinningsområdet (%)  
      

  

Jordart: Alvens textur Matjordens textur Mullhalt (%): 

                             

Markkartering finns: Marken är täckdikad: 

 Ja, från år:       Nej  Ja  Nej  Delvis 

Preparat Syfte 

Ogräs/ 
insekter/ 
svamp/m.m. 

Tidpunkt 
för 
spridning 

Månad 

Dos * 

liter/ha 
gram/ha 
tablett(7,5g)/ha 

Sprid-
ningar 

per år* 

Minsta antal 
dagar mellan 

spridningar 

Frekvens

** 

År 

Mark-
användning 

*** 

MACRO-
DB 
simulering 

Bilaga nr: 
Namn Reg.nr 

            
            

                  
                  

            
            

                  
                  

            
            

                  
                  

            
            

                  
                  

            
            

                  
                  

            
            

                  
                  

            
            

                  
                  

            
            

                  
                  

            
            

                  
                  

            
            

                  
                  

* Under dos och antal spridningar ska det anges den högsta dos och antal spridningar som kan bli aktuellt. 

** Ange hur ofta preparatet återkommer i en hel växtföljd: varje år, vartannat år, vart tredje år, o.s.v. 

*** Ange markanvändningen enligt 1) Plöjning 2) Direktsådd 3) Reducerad jordbearbetning 4) Perenn gröda (ex. vall) 
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