Ansökan om

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Att sprida kemiska
bekämpningsmedel på
jordbruksmark inom
vattenskyddsområde

Innan en kemisk bekämpning får ske inom ett vattenskyddsområd ska miljönämnden göra en riskbedömning och
fatta ett beslut om ett eventuellt tillstånd. Det är viktigt att ni fyller i ansökan komplett för att hanteringen av ert
ärende ska gå snabbt. Ni ska lämna anmälan till miljöförvaltningen senast 2 månader innan ni ska utföra bekämpningen.
Miljöförvaltningen godtar simuleringar i MACRO-DB som underlag till ansökan.
Om ni har frågor eller vill ha mer information kan ni kontakta miljöförvaltningen via telefon 042-10 50 00 eller mejl
miljoforvaltningen@helsingborg.se. Eller besök vår webbplats helsingborg.se.
1. Uppdragsgivare/brukare

Utförare

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Kontaktperson

Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

Organisationsnummer

Telefon

Mobiltelefon

Organisationsnummer

Vem ska ha fakturan?

2. Ansökan avser
Ange vilket vattenskyddsområde
Tillstånd söks till* (datum)

Tillstånd söks från (datum)

*Om det är möjligt för er ansök för tre år framåt. Ni kan komplettera med ytterligare preparat under
tillståndstiden (se mer information under upplysningar).

3. Påfyllning av sprutan
Ange vilken fastighet ni fyller sprutan på

Var fyller ni sprutan? (ex. biobädd, tät platta med uppsamling, i fält)

Fyller ni sprutan inom ett vattenskyddsområde?
0 Ja 0 Nej

Ifylld blankett skickas till
Miljöförvaltningen
251 89 Helsingborg

Kontakt till Kontaktcenter
042-10 50 00
kontaktcenter@helsingborg.se

Senast uppdaterad 24 februari 2015

4. Ange de skyddsavstånd som ni kommer att hålla vid spridningen
Dricksvattenbrunn:

meter,

0 inte aktuellt

Dagvattenbrunn:

meter,

0 inte aktuellt

Dräneringsbrunn:

meter,

0 inte aktuellt

Dike:

meter,

0 inte aktuellt

Vattendrag, märgelgrav eller liknande:

meter,

0 inte aktuellt

5. Ni ska bifoga följande till ansökan
Dokument

Uppgiften inlämnad tidigare*

Bilaga A

Ska alltid bifogas

Karta över aktuella skiften. Markera alla skyddsvärda objekt som
exempelvis brunnar, vattendrag, diken och märgelgravar.
Kopia på användningstillstånd för bekämpningsmedel.
Kopia på protokoll från senaste funktionstestet av sprutan.
Kopia på de delar av markkarteringen för aktuella skiften som
omfattar analys av lerhalt, mullhalt, jordart och pH. OBS! Högst 10
år gammal.
Ska alltid bifogas (om ni gjort simuleringar)
Kopior på eventuella simuleringar som gjorts i MACRO-DB 4.1
eller senare versioner.**
* Om uppgifterna är inskickade till miljönämnden tidigare behöver ni inte bifoga dem igen, förutsatt att de fortfarande är aktuella. Ange i
högerspalten vilket tidigare inlämnat dokument som miljönämnden ska använda som underlag. Ange exempelvis dokumentets rubrik och
datering, giltighetstid eller protokollnummer.
** Körningar i simuleringsverktyget MACRO-DB 4.1 (eller senast uppdaterad version) steg ett, och steg två när det krävs.

6. Underskrifter*
Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning uppdragsgivare

Namnteckning utförare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

* Tillstånd söks av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse av den som använder marken.

Upplysningar
Miljönämnden ger enbart tillstånd för de bekämpningsmedel och behandlingar som ni angett i ansökan. Om ni ska använda andra bekämpningsmedel under tillståndsperioden ska ni komplettera ansökan och användningen måste tillåtas av miljönämnden innan ni sprider.
Miljönämnden tar ut en timavgift för handläggningen enligt gällande taxa.
När du skickar in denna blankett till miljöförvaltningen registrerar vi dina personuppgifter som ett led i vår myndighetsutövning enligt
miljöbalken. Uppgifterna använder vi i vår handläggning. Ansvarig för personuppgifterna är miljönämnden. Du kan läsa mer om
personuppgifter på helsingborg.se.

Ifylld blankett skickas till
Miljöförvaltningen
251 89 Helsingborg

Kontakt till Kontaktcenter
042-10 50 00
kontaktcenter@helsingborg.se

Bilaga A
Ta en kopia på de här sidorna om nedanstående inte räcker till. Ta med de åtgärder som kan bli aktuella under perioden ansökan gäller.
Fastighetsbeteckning

Skiftesbeteckning/-ar:

Jordart
År

Lerhalt (%)
Gröda

Åtgärd
Bekämpning utförs mot:
Ogräs

Insekter

Mullhalt (%)
Produktnamn
och registreringsnummer

pH
Dos per
hektar *

Svamp

Spridningstidpunkt
1:a eller 2:a halvan av
vilken månad

Antal
behandlingar

MACRO-DB
simulering
Bifogas som
bilaga nr:

Antal
behandlingar

MACRO-DB
simulering
Bifogas som
bilaga nr:

* Ange den högsta dos som det kan tänkas bli behov av.

Fastighetsbeteckning

Skiftesbeteckning/-ar:

Jordart
År

Lerhalt (%)
Gröda

Åtgärd
Bekämpning utförs mot:
Ogräs

Insekter

* Ange den högsta dos som det kan tänkas bli behov av.

Mullhalt (%)
Produktnamn
och registreringsnummer

Svamp

pH
Dos per
hektar *

Spridningstidpunkt
1:a eller 2:a halvan av
vilken månad

Fastighetsbeteckning

Skiftesbeteckning/-ar:

Jordart
År

Lerhalt (%)
Gröda

Åtgärd
Bekämpning utförs mot:
Ogräs

Insekter

Mullhalt (%)
Produktnamn
och registreringsnummer

pH
Dos per
hektar *

Svamp

Spridningstidpunkt
1:a eller 2:a halvan av
vilken månad

Antal
behandlingar

MACRO-DB
simulering
Bifogas som
bilaga nr:

Antal
behandlingar

MACRO-DB
simulering
Bifogas som
bilaga nr:

* Ange den högsta dos som det kan tänkas bli behov av.

Fastighetsbeteckning

Skiftesbeteckning/-ar:

Jordart
År

Lerhalt (%)
Gröda

Åtgärd
Bekämpning utförs mot:
Ogräs

Insekter

* Ange den högsta dos som det kan tänkas bli behov av.

Mullhalt (%)
Produktnamn
och registreringsnummer

Svamp

pH
Dos per
hektar *

Spridningstidpunkt
1:a eller 2:a halvan av
vilken månad

