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Ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområde
- för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom skyddsområde för vattentäkt (enligt 6 kapitlet, 1 §,

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel, NFS 2015:2)
- för yrkesmässig hantering av gödsel inom vattenskyddsområde

Halmstads kommun  Bygg- och miljöförvaltningen  Box 153, 301 05 Halmstad  Tel 035-13 70 00  Fax  035-13 70 92 
Epost: miljonamnden@halmstad.se  www.halmstad.se  Org nr 212000-1215  Besöksadress  Kungsgatan 12 Halmstad 

Tillstånd söks av den som nyttjar marken.  
Ansökan bör lämnas in till bygg- och miljöförvaltningen minst 6 veckor före den tid ansökan gäller.  

Till ansökan ska bifogas följande: 
 Karta där du markerat aktuell spridningsareal och objekt/plats enligt rubriken ”Finns på eller intill

åkerarealen” på sidan 2.
 Kopia på aktuell markkartering (max 10 år)
 Resultat från simuleringskörning med MACRO-DB för varje ansökt bekämpningsmedel. Om du

behöver köra MACRO-DB steg 2, se mer information under övriga upplysningar.
 Kopia på protokoll från utförd funktionskontroll av lantbrukssprutan samt Jordbruksverkets

godkännanden av spridningsutrustningen.
 Eventuellt en kväveutlakningsberäkning, se mer information under övriga upplysningar.

Sökande 

Namn Organisationsnr/Personnr 

Adress Telefon dagtid 

Postnummer och ort Telefon mobil 

E-postadress 

Tidsintervall och åtgärder 

Tillstånd söks för tiden (normalt max 5 år): 

Tillstånd söks för: 

 Spridning av kemiska bekämpningsmedel      Spridning av naturgödsel    Spridning av handelsgödsel     Lagring av  ensilage och/ eller gödsel 

Spridning av bekämpningsmedel kommer att utföras av (om flera personer anges dessa under övrigt - på samma sätt) 

Namn Organisationsnr/Personnr 

Behörighet/ tillstånd nr:  Giltigt t.o.m. (År och datum) 

Plats för påfyllning av lantbruksspruta 

Fastighetsbeteckning 

Typ av plats 

 Biobädd 

 Tät platta med uppsamling och utan avlopp 

 Annan konstruktion eller annat sätt, ange: 

Avstånd till närmaste vattentäkt, dagvattenbrunn, dräneringsbrunn, dike, vattendrag (m) 

Plats/ metod för rengöring av spruta 
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Uppgifter om lantbrukssprutan (om flera används anges detta under övrigt – på samma sätt) 

Fabrikat Typ  

 Bredspruta    Bandspruta   Annat, ange:  

Tankstorlek (liter) Rampbredd (meter) Extra färskvattentank för rengöring 

 Ja, storlek (liter):  Nej 

Godkänt funktionstest utfört datum:  Godkänt av Jordbruksverket  datum: Protokoll nummer: 

Uppgifter om spridningsarealen   

Fastighetsbeteckning ha 

Markkartering finns  

 Ja, år:   Nej 

Markförhållanden (Jordart, mullhalt, pH): 

Finns på eller intill åkerarealen som omfattas av ansökan 

Vattentäkter, grävda eller borrade Finns Saknas Markerade i bifogad karta 

Öppna diken 

Vattendrag, sjö, märgelgrav el. likn. 

Dagvatten- eller dräneringsbrunnar 

Skyddszoner mot vatten

Plats för förvaring av bekämpningsmedel

Plats för påfyllning och rengöring av sprutan 

Ange om annat odlingssystem, t.ex. KRAV, IP, Sigill: 

Sökande 

Ort och datum Namnförtydligande 

Underskrift 
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Övriga Upplysningar:  
Tillstånd kan ges endast för i ansökan angivna preparat och behandlingar.  
Villkor i beslut ska följas, i annat fall kan tillstånd upphävas eller tillstånd vid ny ansökan avslås. 
 
Mer information gällande MACRO-DB körningar steg 2: 
 

Simuleringsnamn och beskrivning 
1. Simuleringsnamn: Skriv namn på alla preparat som avses (gärna även regnr) 
2. Beskrivning: Substans (ok att lägga med fastighet eller annat)       
Markegenskaper och hydrologiska faktorer 
3. Modermaterial: ska väljas från SGU:s kartvisare för jordarter, 
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html  
4. Alvens textur: från jordartsanalys annars samma som matjorden om det är valbart i MACRO-DB 
5. Matjordens textur: från markkartering, (går även bra med uppgifter från jordartsanalyser, men inget krav) 
6. Mullhaltsklass: uppgifter från markkarteringen 
7. Dränering: viktigt att det blir rätt val här (artificiell dränering ger mindre läckage till grundvattnet) 

 
Om verksamheten vill påvisa annan jordart än vad SGU:s jordartskarta visar 
När verksamhetsutövaren har för avsikt att påvisa att marken inte är så sårbar som SGU:s 
jordartskartor indikerar ska ansökan om tillstånd prövas i två steg: 
Steg 1. Sökanden skickar in hela ansökan med undantag för MACRO-DB-körningar steg 2 
tillsammans med underlag som visar på annan jordart än SGU:s jordartskarta. 
Miljöförvaltningen granskar underlaget. Miljöförvaltningen meddelar sökanden vilken 
jordart vi bedömer är aktuell för MACRO-DB-körningar steg 2. 
Steg 2. Ansökan kompletteras med MACRO-DB körningar steg 2.  
Prövning av miljöförvaltningens bedömning av jordart kan överklagas i det kommande 
beslutet. 
 
Kontakta miljöförvaltningen för att utreda om du behöver lämna in en kväveutlakningsberäkning. 
En kväveutlakningsberäkning ska bifogas ansökan i de fall spridningsarealen finns 

 inom primär skyddszon och nitrathalten i vatten från en enskild råvattenbrunn i vattentäkten överstiger 
5 mg nitrat/liter vatten 

 inom sekundär skyddszon och nitrathalten i vatten från en enskild råvattenbrunn i vattentäkten 
överstiger 15 mg  nitrat/liter. 

 
Kväveutlakningsberäkningen ska göras med den planerade växtodlingen som bas. Den totala mängden kväve 
som får utlakas bör inte överstiga 35 kg kväve per hektar och år som ett medelvärde för verksamhetens 
odlingsbara areal inom skyddsområdet sett över en växtföljd.  
 
 
 

Ifylld blankett skickas tillsammans med efterfrågade bilagor till: 

 
Miljönämnden, Box 153, 301 05 Halmstad 

 

Eller via epost till: miljonamnden@halmstad.se  
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Övriga upplysningar och kommentarer 
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Bilaga för kemiska bekämpningsmedel 
(Ansökan görs om möjligt för fem år framåt. Ta med de åtgärder som kan bli aktuella i en gröda under hela året. Ange planerad växtföljd.) 
 

Växtföljd 

      
 
 
Gröda och åtgärd 
bekämpning mot: 
ogräs/insekter/svamp 

Tidpunkt 
månad 

Preparat Dos 
per 
hektar1 

  Namn Reg.nr Aktiv substans  

                                    

1All bekämpning skall ske behovsanpassat. Under dos anges därför den dos som det som mest kan tänkas bli behov av 
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Bilaga för gödselmedel 
(Ansökan görs om möjligt för fem år framåt. Ta med de åtgärder som kan bli aktuella i en gröda under hela året. ) 
 

Använd teknik för spridning av flytgödsel 

      
 

Gröda Tidpunkt 
månad 

Gödselmedel 
typ av naturgödsel och djurslag, typ av handelsgödsel 

Giva 
per hektar1 

anges i ton 
eller kg 

                   

1All gödsling skall vara avpassad till växternas näringsbehov. Ange normalgiva för respektive gröda. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                   2020-10-20                 
                                                                              

 

 
Halmstads kommun  Bygg- och miljöförvaltningen  Box 153, 301 05 Halmstad  Tel 035-13 70 00  Fax  035-13 70 92 

Epost: miljonamnden@halmstad.se www.halmstad.se  Org nr 212000-1215  Besöksadress  Kungsgatan 12 Halmstad 
 

 
 

 

 

 

Personuppgiftshantering,	GDPR		
 
Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter i formuläret, för att kunna hantera ditt ärende.  
 
Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge din 
verksamhet/ärende pågår. Därefter raderas dina uppgifter. 
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra 
så enligt lag.   
 
Personuppgiftsansvarig är miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om 
de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast 
genom att kontakta oss på direkt@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, 
Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.  
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