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Uppdragsgivare/brukare

Utförare

Namn
Adress
Postnummer och ort
Kontaktperson
Telefon

Organisationsnummer

Verksamhetens fastighetsbeteckning

Telefon

Organisationsnummer

Vem ska ha fakturan?

Påfyllning av sprutan
Fastighet ni fyller sprutan på

Fyller ni sprutan inom ett vattenskyddsområde?
□ ja
□ nej
Var fyller ni sprutan? (till exempel biobädd, tät platta med uppsamling)

Det är lämpligt att göra en körning i simuleringsverktyget MACRO-DB steg 1 eller 2 innan ansökan lämnas
in. Detta kan göras på SLU:s hemsida, se följande länk; http://www.slu.se/macro-db. Denna körning ger en
upplysning om vilken risk det finns för att preparatet transporteras till vattenmiljön.
Till ansökan ska följande bifogas:
 Bilaga A, lämna en blankett för varje skifte.
 Kopia på blockkartan över aktuella skiften med skiftesbeteckningar. *
 Kopia på testprotokoll över utfärdad funktionskontroll av aktuell lantbruksspruta.*
 Kopia på användningstillstånd för bekämpningsmedel.*
 Kopior på eventuella simuleringar som gjorts i MACRO-DB 4.1 eller senare versioner.
*Är uppgiften inlämnad tidigare och fortfarande aktuell behöver den inte bifogas.

Underskrift
Underskrift sökande

Underskrift sprutförare

Ort och datum

Ort och datum

Avgift
Miljö- och tillståndsnämnden tar ut en avgift för handläggning enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Avgiften
är 984 kr per timme under 2019. Avgift för prövning ska enligt taxan erläggas av sökanden och tas även ut om ansökan
avslås.
Blanketten skickas till: Ängelholms kommun, Verksamheten Miljö och bygg, 262 80 Ängelholm

Behandling av personuppgifter.
Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Ängelholms kommun hanterar personuppgifter på
www.engelholm.se, sök efter ”personuppgifter”.
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Bilaga A

Använd en blankett för varje skifte, kopiera vid behov denna sida!
Ta med de åtgärder som kan bli aktuella i en gröda under hela året.
Fastighetsbeteckning:

Skiftesbeteckning:

Aktuellt vattenskyddsområde:
Lerhalt (%):
Markkartering finns:
Ja, från år:

Gröda och åtgärd

Bekämpning utförs mot:
Ogräs/Insekter/Svamp

Växtföljd:
Skyddszon/er:

Mullhalt (%):

Jordart:
Marken är täckdikad:
Ja

Nej

Tidpunkt

Månad och 1:a el 2:a
halvan av månaden

pH:
Nej

Markanvändning:
Delvis

Preparat
Namn

Reg. Nr

Plöjning:

Direktsådd

Reducerad jordbearbetning

Perenn gröda (ex vall)

Dos per
Hektar
(l/kg/tablett)*

*All bekämpning ska så långt som möjligt ske behovsanpassat. Under dos anges därför den högsta dos som kan tänkas bli av.
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Antal
spridningar

MACRO-DB
simulering
Bifogas som bilaga nr:

