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 Miljöskyddsenheten   

Ansökan om tillstånd för spridning av 
växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde 
Tillstånd ska sökas av den som avser att utföra spridningen eller, efter skriftlig 
överenskommelse, av den som äger eller nyttjar marken. Ansökan ska lämnas in i god tid före 
beräknad tidpunkt för spridning. 

Sökande 
Verksamhet/företag/förening 

Namn Organisationsnummer/personnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefon dagtid E-postadress 

 

Fastighetsägare/Uppdragsgivare (om annan än sökande) 
Namn 

Adress Postnummer och ort 

Telefon dagtid E-postadress 

 

Eventuellt ombud för sökande 
Namn Verksamhet/företag/förening 

Adress Postnummer och ort 

Telefon dagtid E-postadress 

 

Tillstånd söks för spridning på följande fastigheter 
Fastighetsbeteckning 
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Tillstånd söks för följande tid (max 3 år beviljas) 
Fr.o.m.  T.o.m.  

 

Tillstånd söks i följande vattenskyddsområde och zoner 
Vattenskyddsområde 

Primär/inre zon  Sekundär/yttre zon   Tertiär   

 

Påfyllning av spridningsutrustning 
Fastighet Typ (biobädd, tät platta med uppsamling, i fält, annat – beskriv) 

Metod 

 

Rengöring av spridningsutrustning 
Fastighet Typ (biobädd, tät platta med uppsamling, i fält, annat – beskriv) 

Metod 

 

Förvaring av spruta och växtskyddsmedel 
Hur och var förvaras växtskyddsmedel och spruta när den inte används 
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Övervägda alternativ till kemisk bekämpning 
Metod Anledning till varför metoden valts bort 

  

  

  

 

Val av växtskyddsmedel 
Ansökta preparat anses vara mest lämpliga därför att: 

 

Riskbedömning MACRO-DB 
Har alla sökta växtskyddsmedel riskbedömts i MACRO-DB steg 1? 

               Ja                                                         Nej 

Visade riskbedömningen i MACRO-DB steg 1 att något/några växtskyddsmedel behöver riskbedömas i MACRO-
DB steg 2? 

               Ja                                                         Nej  

Om ja, bifoga kopia på resultaten från riskbedömningen MACRO-DB steg 2 

 

 
 
 

 

 



Ansökan sid 4 (4) 

Övriga upplysningar och kommentarer 

Bilagor som ska bifogas ansökan 
För den areal inom vattenskyddsområdet där spridning av växtskyddsmedel avser att utföras 
ska följande information bifogas ansökan. Materialet ska vara aktuellt och får inte vara äldre 
än 10 år. 

• Kartmaterial där det finns markerat var spridning ska ske.
• Förteckning över växtskyddsmedel som avses att användas under den sökta perioden

där det framgår:
• Gröda
• Bekämpningsmedlens namn och registreringsnummer
• Aktiv substans (för kombipreparat ange alla aktiva substanser)
• Dos, tidpunkt för behandling samt behandlingsfrekvens.

I förekommande fall: 

• Bifoga komplett resultatfil från simuleringen i MACRO-DB i de fall som steg 2 i
MACRO-DB utförts. Resultatfilen ska innehålla den information som användes vid
den körda simuleringen.

• Skriftlig överenskommelse bifogas om att ansökan görs av annan än den som kommer
utföra bekämpningen.

Ansökan skickas till: 
Länsstyrelsen Östergötland 
Miljöskyddsenheten 
581 86 Linköping 

Eller via e-post till: ostergotland@lansstyrelsen.se 

Här kan du läsa mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter: 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd  

mailto:ostergotland@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

	Sökande
	Fastighetsägare/Uppdragsgivare (om annan än sökande)
	Eventuellt ombud för sökande
	Tillstånd söks för spridning på följande fastigheter
	Tillstånd söks för följande tid (max 3 år beviljas)
	Tillstånd söks i följande vattenskyddsområde och zoner
	Påfyllning av spridningsutrustning
	Rengöring av spridningsutrustning
	Förvaring av spruta och växtskyddsmedel
	Övervägda alternativ till kemisk bekämpning
	Val av växtskyddsmedel
	Riskbedömning MACRO-DB
	Övriga upplysningar och kommentarer
	Bilagor som ska bifogas ansökan
	Ansökan skickas till:


	Verksamhetföretagförening: 
	Namn: 
	Organisationsnummerpersonnummer: 
	Adress: 
	Postnummer och ort: 
	Telefon dagtid: 
	Epostadress: 
	Namn_2: 
	Adress_2: 
	Postnummer och ort_2: 
	Telefon dagtid_2: 
	Epostadress_2: 
	Namn_3: 
	Verksamhetföretagförening_2: 
	Adress_3: 
	Postnummer och ort_3: 
	Telefon dagtid_3: 
	Epostadress_3: 
	Fastighetsbeteckning: 
	From: 
	Tom: 
	Vattenskyddsområde: 
	Fastighet: 
	Typ biobädd tät platta med uppsamling i fält annat  beskriv: 
	Metod: 
	Fastighet_2: 
	Typ biobädd tät platta med uppsamling i fält annat  beskriv_2: 
	Metod_2: 
	Hur och var förvaras växtskyddsmedel och spruta när den inte används: 
	MetodRow1: 
	Anledning till varför metoden valts bortRow1: 
	MetodRow2: 
	Anledning till varför metoden valts bortRow2: 
	MetodRow3: 
	Anledning till varför metoden valts bortRow3: 
	Ansökta preparat anses vara mest lämpliga därför att: 
	Övriga upplysningar och kommentarer: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Text4: 
	Text5: 
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off


