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Tillstånd för yrkesmässig användning av
bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt
- Ansökan enligt 1 § 6 kap NFS 2015:2

Tillstånd ska sökas av den som ska utföra spridningen eller efter skriftlig överenskommelse, av den som äger eller
nyttjar marken. Ansökan ska lämnas in i god tid före beräknad spruttidpunkt.

Sökande
Namn

Organisations- eller personnummer

Adress

Postadress

Telefon dagtid (även riktnummer)

E-postadress

Kund-ID (kommunal

Fakturaadress (om annan än ovan)
Fastighetsbeteckning för verksamhetens gårdscentrum?

Sprutningen ska utföras av (om fler personer ska utföra spridningen – ange dem under övriga upplysningar)
Namn

Organisations- eller personnummer

Behörighet/Tillstånd nummer

Giltigt till och med

Tillstånd söks för spridning på följande fastigheter
Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Tillstånd söks för följande tid (max tre år kan beviljas)
Till och med

Från och med

Sprutningen sker inom följande vattenskyddsområde och skyddszon
Vattenskyddsområde

Skyddszon

Primär/inre

Postadress
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping
Version 1 2019/02

Sekundär/yttre

Besöksadress
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21

Telefon
011-15 00 00

E-post
miljo@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se

NORRKÖPINGS KOMMUN
Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Påfyllning och rengöring av spridningsutrustning
Beskriv hur och var påfyllning och rengöring av spridningsutrustningen sker

Grödor ni planerar att odla inom vattenskyddsområde under den sökta perioden
Uppge dem här

Riskbedömning i MACRO-DB
Har alla sökta bekämpningsmedel riskbedömts i MACRO-DB steg 1

Ja

Nej

Visade riskbedömningen i MACRO-DB steg 1 att något eller några bekämpningsmedel behöver riskbedömas i MACRO-DB steg 2?

Ja

Nej

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

Övriga upplysningar och kommentarer

2(4)

NORRKÖPINGS KOMMUN

3(4)

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Bilagor som du ska bifoga till ansökan
Följande information ska bifogas till ansökan, för den areal inom vattenskyddsområde som ni avser att spruta.
Informationen ska vara aktuellt och får inte vara äldre än 10 år.


Förteckning över de bekämpningsmedel som ska användas under den sökta perioden med
o Bekämpningsmedlens namn
o Registreringsnummer för bekämpningsmedlen
o Aktiv substans. Ange alla aktiva substanser för kombipreparat.
o Notering där det framgår vilket steg i Macro-DB som utförts, steg 1 eller steg 2.



Redovisning av hur ni arbetar för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och för att minska risken
för läckage av dessa.



Kartmaterial där du tydligt markerat
o vattenförande diken
o vattendrag
o eventuella fasta skyddszoner intill vattendrag och diken.



Kopia av senaste funktionstest av spridningsutrustningen.

I förekommande fall
 Skriftlig överenskommelse om att ansökan görs av någon annan än den som ska utföra bekämpningen.
 Resultat från riskbedömning av läckage av bekämpningsmedel (exempelvis från körning i MACRO-DB, i de fall
steg 2 i MACRO-DB utförts).

Underskrift
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som ansökan avser.
Ort och datum

Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan skickas till Samhällsbyggnadskontoret, Miljö och hälsa, 601 81 Norrköping. Har du frågor,
skicka e-post till miljo@norrkoping.se eller ring 011-15 00 00.

Avgift

Avgift för handläggning av ansökan debiteras enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.
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Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter, som namn, personnummer, adress, epost, mobilnummer, telefonnummer och fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är för
att kunna bedöma ansökan på rätt sätt och på rättssäker grund.
Dina uppgifter har samlats in från ifylld blankett. Vid all behandling av dina personuppgifter
tillämpar vi den gällande integritetslagstiftningen. Den lagliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras eller att en
arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. Dina uppgifter kommer
att sparas enligt den gällande dokumenthanteringsplanen för nämnden.
Vi kan behöva dela dina uppgifter med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Men vi kommer aldrig att föra över dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Byggnads- och miljöskyddsnämnden. Du har rätt att kontakta oss
om du vill:
• Få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss.
• Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
• Begära överföring av uppgifter.
• Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
• Göra invändningar.
• Begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på miljo@norrkoping.se.
Du kommer från den 25:e maj 2018 nå vårt dataskyddsombud på
dataskyddsombud@norrkoping.se. Om du är missnöjd med vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Bilaga
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Information om ansökan om tillstånd för
yrkesmässig användning av kemiska
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.
Skyddsområde för vattentäkt

Ett vattenskyddsområde inrättas med stöd av 7 kap miljöbalken (1998:808). Det
grundläggande syftet med vattenskyddsområden är att på lång sikt säkerställa att vattnet håller
en god kvalitet som resurs. Beslut om skyddsföreskrifter upprättas av länsstyrelse eller
kommun. Sådana beslut reglerar åtgärder inom vattenskyddsområdet som kan medföra en risk
för förorening av vattenkvalitén på kort och lång sikt.
I Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2015:2) finns generella regler om tillståndsplikt för
yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.
Bekämpningsmedelsrester sprids till vatten på olika sätt. Till exempel sker spridning genom
dräneringar, erosion, transport genom marklager och vindavdrift vid själva spridningstillfället.
Betydelsen av de olika spridningsvägarna ser olika ut beroende på en vattentäkts karaktär och
sårbarhet. Vilka försiktighetsmått som är rimliga och verkningsfulla ser därför olika ut
beroende på om riskerna med verksamheten är förknippade med spridning till grund- eller
ytvatten.
Skyddszoner

Ett vattenskyddsområde utgörs av olika skyddszoner. Vad som gäller inom de olika zonerna
framgår av beslutet för just den specifika vattentäkten.
Tillstånd och information om de olika skyddszonerna för respektive vattenskyddsområde
finner du på följande hemsida;
www.nodra.se
Produktvalsprincipen

En av Miljöbalkens grundläggande principer är produktvalsprincipen. Denna innebär att
verksamheter ska undvika att använda kemiska produkter eller biotekniska organismer som
kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana
produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga.

Postadress
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Besöksadress
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21

Telefon
011-15 00 00

E-post
miljo@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se
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Ansökan

Observera att det är den som utför bekämpningen som är skyldig att söka tillstånd. Om du
anlitar någon för att sprida bekämpningsmedel på din mark som ligger inom
vattenskyddsområde är det alltså den personen som ska söka tillstånd. Du och den som ska
utföra bekämpningen kan också komma överens om att du söker tillståndet. Den
överenskommelsen ska då vara dokumenterad och ska skickas in tillsammans med resten av
ansökningshandlingarna.
Tillstånd kan sökas för ett år i taget eller för flera år samtidigt. Maximalt 3 år beviljas.
MACRO-DB

För att bedöma vilka bekämpningsmedel som riskerar att läcka till grundvatten eller ytvatten
behöver man ha information om ämnets rörlighet i jord och nedbrytbarhet. Risken för
läckage till grundvatten och ytvatten kan uppskattas genom modellsimuleringar med hjälp av
simuleringsverktyget MACRO-DB. Programmet simulerar risken för utlakning till
grundvatten och ytvatten och visar om det är möjligt att använda ett preparat på en viss plats,
vid en viss tidpunkt, på en viss gröda, i en viss dosering utan läckage. Simuleringsverktyget
körs i två olika steg.
Steg 1;

Utgörs av en enkel riskbedömning som motsvarar så kallade ”värsta-falls-förhållanden” och
bygger på resultaten från ett stort antal simuleringar med MACRO-DB. Om resultaten från
steg 1 visar att risken för att produkten ska kunna transporteras till grundvatten och/eller
ytvatten i halter över 0,1 µg/l är försumbar, behöver inte beräkningen bifogas ansökan. Det
ska däremot anges i listan över de bekämpningsmedel som ansökan avser, att steg 1 utförts
för respektive bekämpningsmedel.
Steg 2;

Om resultatet från steg 1 visar att det skulle kunna finnas tillfällen då produkten kan
transporteras till grundvatten och/eller ytvatten i halter över 0,1 µg/l, ska en körning i steg 2
utföras med uppgifter som visar de förutsättningar som råder i aktuellt område baserat på
tillgänglig information om jordar, grödor etc.
Resultat från körningar i steg 2 ska bifogas ansökan.
Handläggning

När din ansökan inkommit till oss får du en kvittens på att den har mottagits. Därefter
påbörjas granskningen av ansökan. Beroende på din ansökans utformning och omfattning,
kan kompletteringar komma att begäras in.
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Avgift och handläggningstid

För handläggning av ansökan tas timavgift ut som motsvarar nedlagd handläggningstid.
För att minimera handläggningstiden bör du vara noggrann med utformningen av din
ansökan. Har du frågor om ansökan är du välkommen att kontakta oss.
Vid ändringar

Om du vill ändra uppgifter i en inskickad tillståndsansökan eller i ett ärende efter att tillstånd
har meddelats, ska du kontakta samhällsbyggnadskontoret. Beroende på hur omfattande
ändringarna är får du besked om hur du ska gå vidare. I vissa fall kan det krävas ett nytt
tillstånd.
Övrigt

Tänk på att lämna in ansökan i god tid innan första spridning är aktuell.

Notera att denna skrift är framtagen att gälla generellt för flera vattenskyddsområden. Var
därför noggrann med att stämma av vilka särskilda restriktioner som är aktuella för just dig.

