
ANSÖKAN
Yrkesmässig spridning av bekämpnings-
medel inom skyddsområde för vattentäkt
Enligt 14 § SNFS 1997:2

Sid 1 (4)

Namn- och adressuppgifter
Sökande, namn:

Utdelningsadress:

Markförhållanden (jordart, mullhalt, pH):

Postnummer: Ort:

Telefon:

Personnummer/organisationsnummer:

Fastighetsbeteckning:

Faktureringsadress (om annan än ovan):

Övriga upplysningar och kommentarer:

Estunavägen 14 0176-710 00 norrtalje.se
Postadress Besöksadress Telefon .. InternetE-postadress

bygg.miljonamnden@norrtalje.se 0176-716 70

Telefax

Spridning
Tillstånd söks för spridning på följande fastighet/er:

Markkartering finns:

Ansökan

Personnummer: Behörighet/tillstånd nr:

Postnummer: Ort:

Tillstånd söks för tiden:

Spridning avses utföras av (namn) - om det gäller fler personer anges dessa på samma sätt under övriga upplysningar nedan:

Giltigt till och med:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsbeteckning:

Nej

Nej

Nej

NejJa, år:

Ja, år:

Ja, år:

Ja, år:
Finns på eller intill fastigheten/erna som ansökan gäller?

Vattentäkt:

Öppna diken

Vattendrag, sjö märgelgrav el liknande

Dagvatten eller dräneringsbrunnar

Är den som nyttjar marken med i REKO

Grävd Borrad

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej, annat odlingssystem NejJa, (ange nedan vilket t.ex. IP, Sigill)

Markförhållanden (jordart, mullhalt, pH):

Markförhållanden (jordart, mullhalt, pH):

Markförhållanden (jordart, mullhalt, pH):
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(Namnförtydligande)(Datum och sökandens namnunderskrift)

Datum och namnunderskrift

Spruta
Plats för påfyllning av spruta (fastighetsbeteckning):

Avstånd till närmaste vattentäkt, dagvattenbrunn, dräneringsbrunn, dike, vattendrag eller liknande:

Plats/sätt för rengöring av spruta:

Sid 2 (4)

Estunavägen 14 0176-710 00 norrtalje.se

Postadress Besöksadress Telefon vx InternetE-postadress
bygg.miljonamnden@norrtalje.se 0176-716 70

Telefax

Typ (biobädd, tät platta med uppsamling utan avlopp eller annan konstruktion/sätt - ange eller beskriv):

Upplysning
Tillstånd kan ges endast för i ansökan angivna preparat och behandlingar. (Dispens kan dock vid enstaka tillfällen under till- 
ståndsperioden medges om synnerliga skäl uppkommer till följd av omständigheter som det vid ansökningstillfället inte funnits 
möjlighet att förutse).

ANSÖKAN
Yrkesmässig spridning av bekämpnings-
medel inom skyddsområde för vattentäkt
Enligt 14 § SNFS 1997:2

Spruta (om flera sprutor används anges dessa på samma sätt under övriga upplysningar nedan:

Övriga upplysningar och kommentarer:

Fabrikat:

Typ (bredspruta/bandspruta):

Tankstorlek: liter    rampbredd: meter

Extra färskvattentank för rengöring: Ja, storlek: liter Nej

Godkänt funktionstest utfört datum: Protokoll nr:

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679
Norrtälje kommun behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens 
dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. Gå in på www.norrtalje.se/personuppgifter eller kontakta ansvarig 
nämnd om du vill veta mer.
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Sid 3 (4)

ANSÖKAN
Yrkesmässig spridning av bekämpnings-
medel inom skyddsområde för vattentäkt
Enligt 14 § SNFS 1997:2

Ansökan görs om möjligt för tre år framåt. Tag med de åtgärder som kan bli aktuella i en gröda under hela året. 
Ange planerad växtföljd. Använd en blankett för varje skifte.

Fastighetsbeteckning: Skiftesbeteckning:

Växföljd:

Markförhållanden:
pH: Lerhalt: Mullhalt: %%

Gröda och åtgärd
Bekämpning utgörs mot: 
Ogräs/Insekter/Svamp

Tidpunkt

År/månad

Preparat

Namn Reg nr Aktiv substans

Dos per
hektar 1 Kontorets anteckningar

1 All bekämpning ska så långt möjligt ske behovsanpassat. Under dos anges därför den dos som det som mest kan tänkas bli behov av.
behov av.



Att söka tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel 
inom vattenskyddsområde

Tillstånd söks av den som avser utföra spridningen eller efter skriftlig överenskommelse av 
den som nyttjar marken. Ansökan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden i god tid 
innan spridningen avses utföras.

Ansökan
Bygg- och miljökontoret kan påbörja prövning/handläggning av ärendet först då en komplett ansökan  
inkommit till kontoret. Är ansökan ej komplett vid registrering medför det en längre handläggningstid 
eftersom uteblivna uppgifter/handlingar måste begäras in.

En komplett ansökan ska innehålla:
• Kopia på markkartering. Saknas markkartering eller om uppgifter i denna är bristfälliga ges

tillstånd för kortare tid.
• Kopia på sprutjournal insänds i efterhand till Bygg- och miljökontoret senast den 15 januari året

  efter besprutningen. 
• Kopia på protokoll från utförd spruttest. Nytt spruttest ska göras varje/vart annat år enligt

  rekommendation i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3.
• Kopia på behörighetsintyg eller tillståndsintyg.

Handläggare
Handläggare på Bygg- och miljönämnden nås på telefon 0176-710 00.

Avgift
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ärenden enligt miljöbalken. Denna 
anmälan tidsdebiteras utifrån fastställd timtaxa. Taxa för tjänster inom miljöbalkens område finns 
på norrtalje.se/avgifter. Den kan även beställas via Kontaktcenter, telefon 0176-710 00. 

Ansökan och bilagor inlämnas till: 
Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje
eller till
bygg.miljonamnden@norrtalje.se
Besöksadress: Estunavägen 14, Norrtälje

Estunavägen 14 0176-710 00 norrtalje.se

Postadress Besöksadress Telefon InternetE-postadress
bygg.miljonamnden@norrtalje.se 0176-716 70

Telefax

INFORMATION
Sid 4 (4)
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