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Skicka in blanketten till:
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 Östersund

Hantera växtskyddsmedel eller vattenslagning
inom vattenskyddsområden

Vilket vattenskyddsområde gäller anmälan/ansökan?
Minnesgärdet

Lillsjöhögen

Tandsbyn

Häggenås

Lit

Näs

Kontaktuppgifter
Anläggningens namn:

Besöksadress:

Fastighetsbeteckning (huvudfastigheten):

Postadress:

Postnummer och ort:

Faktureringsadress:

Postnummer och ort:

Kontaktperson:

Telefon:

E-post:

Grunduppgifter om företaget
Typ av verksamhet:
Typ av yrkesmässig hantering av växtskyddsmedel:
Spridning

Förvaring

Försäljning

Destruktion

Konvertering

Omhändertagande

Vattenslagning av plantor

Transport

Jordslagning av plantor

Tillverkning

Behandling

Förpackning

Annat:

Förvaring av växtskyddsmedel
Maximal lagrad mängd:

Förpackningsstorlekar:

Flytande form

Fast form

Fastighetsbeteckning där förvaringen sker:

Postadress
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 Östersund

Besöksadress
Rådhuset

Besöksadress där förvaring sker:

Telefon
063-14 30 00 (vx)

Telefax
063-14 33 00

E-post			
kundcenter@ostersund.se

Webbplats
www.ostersund.se
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Försiktighetsåtgärdet vid förvaring av bekämpningsmedel
Invallat, så att spill eller läckage tas om hand1
På en plats där obehöriga inte kan komma åt preparaten2
Under uppsikt i butik eller lager
Utrymmet är låst 2
Utrymmet är frostfritt och välventilerat
Bekämpningsmedlen förvaras skilt från explosiva eller brandfarliga varor
Bekämpningsmedlen förvaras skilt från livsmedel och foder
Bekämpningsmedeln förvaras i orginalförpackning, åtskilt från andra profukter
Förteckning finns över vilka bekämpningsmedel som förvaras
Saneringsmedel finns för att suga upp spill från flytande växtskyddsmedel
Övrigt:

1 Invallningen ska rymma minst en tredjedel av den maximalt förvarade volymen växtskyddsmedel eller hela volymen av den enskilt största förpackningen. Avloppslöst
utrymme kan räknas som invallat om det är utformat på ett sånt sätt att kemikalien vid ett utsläpp inte kan nå mark, grundvatten, ytvatten, avlopp eller dagvatten,
2 Vid lagring i butik gäller det utanför öppettid.

Jord/vattenslagning av bekämpningsmedelsbehandlade plantor
Plantorna är behandlade med följande bekämpningsmedel:
Registreringsnummer:

Produktnamn:

Följande försiktighetsåtgärder kommer att vidtas i samband med jord/vattenslagningen:

Spridning
Typ av mark för spridning:
Jordbruksmark

Skogsmark

Hårdgjorda ytor

Trädgård

Mycket genomsläppliga ytor

Övrigt:

Sprutförare
Namn:

Telefon:

E-post:

Företag:

Kunskapstillståndsbevisnummer:

Giltligt till och med:

Postadress
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 Östersund

Besöksadress
Rådhuset

Telefon
063-14 30 00 (vx)

Telefax
063-14 33 00

E-post			
kundcenter@ostersund.se

Webbplats
www.ostersund.se
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Preparat
Vid ansökan om spridning av mer än ett bekämpningsmedel bifoga uppgifterna i bilaga
Produktnamn:

Registreringsnummer:

Behörighetsklass:

Spridningsdos:

Intervall mellan spridningstillfällen:

Syfte med spridningen:

En gång
Intervall:
Spridningspunkt:

Plats för spridning:
Beräkning i Makro DB bifogas3

Kartskiss bifogas

3 https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/modeller/macro-db/macro-db-steg1/

Typ av spruta
Ryggspruta

Lantbruksspruta

Annan:
Nej

Finns särskilt avdriftsreducerande utrusning?

Ja, i form av:

Sprutan har ett godkännande från Jordbruksverket, datum:
Sprutan är undantagen från kravet på godkännande från Jordbruksverket.

Förvaring av spruta
När sprutan inte används förvaras den inom vattenskyddsområdet:
Förvaring inomhus.

Ja

Förvaring utomhus under tak.

Nej

Förvaring utomhus utan tak.

Påfyllning av spruta
Påfyllning sker inom vattenskyddsområdet:

Ja

Nej

Påfyllning sker på:
Biobädd

På fältet där spridning sker.

Tät platta med uppsamling, vattnet leds till:
Annat:
Hur sker påfyllning av vatten:
(Till exempel: separat tank, brunn, kommunal ledning, direkt från vattendrag.)

Plats för invändig och utvändig rengöring av spruta
Plats för rengöring är inom vattenskyddsområdet:

Ja

Nej

Skyddsåtgärder vid rengöring av sprutan:
Biobädd

På fältet där spridning sker.

Tät platta med uppsamling, vattnet leds till:
Annat:

Postadress
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 Östersund

Besöksadress
Rådhuset

Telefon
063-14 30 00 (vx)

Telefax
063-14 33 00

E-post			
kundcenter@ostersund.se

Webbplats
www.ostersund.se
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Avfall
Beskriv hur tömda förpackningar hanteras och rengörs:

Var lämnas tömda förpackningar:

Övrig hantering
Beskriv hur växtskyddsmedlet hanteras samt vilka försiktighetsåtgärder som vidtas i samband i med hanteringen:

Till ansökan har följande handlingar bifogas:
Kopia på behörighetsintyg för den som ska utföra bekämpningen.
Kopia på tillståndet för den spruta som ska användas (om sprutan behöver tillstånd).
Karta över platsen där bekämpning ska ske. Känsliga objekt ska markeras. (Se krav för fasta och anpassade skyddsavstånd.)
Beskrivning av ansökta bekämpningsmedel (vid ansökan om mer än ett bekämpningsmedel.).
Plan för bekämpning (vid ansökan om flera bekämpningstillfällen).

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Om PuL - Personuppgiftslagen: När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att dina uppgifter lagras och behandlas för detta ändamål. Du har rätt att en gång per
år, utan kostnad, få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga.
Personuppgiftsansvarig myndighet är Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun.

Postadress
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 Östersund

Besöksadress
Rådhuset

Telefon
063-14 30 00 (vx)

Telefax
063-14 33 00

E-post			
kundcenter@ostersund.se

Webbplats
www.ostersund.se

