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Postadress: Karlstads kommun, Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad  Besöksadress: Gustaf Lovéns gata 30  
Tel: 054-540 00 00  Epost: miljoforvaltningen@karlstad.se  

 
 

        2018-10-23  

 
 

Ansökan om spridning av bekämpningsmedel/ 
växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde 

 
Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din ansökan. 
 
Fastighet  
Gårdens huvudfastighet Fastighetsbeteckning/ar där spridningen ska utföras 

Fastighetsägare 

 
Ansökan avser  
Spridning av bekämpningsmedel   Ja (ansökningsblankett bifogas)     Nej  
Spridning av naturgödsel   Ja (ansökningsblankett bifogas)                   Nej 
 
Verksamhetsutövare/fakturamottagare Sprutförare 
Företagets namn Namn 

Adress Adress 

Postnummer Ort Postnummer Ort 

Kontaktperson Kontaktperson 

Telefon dagtid Telefon dagtid 

E-post E-post 

Tillstånd söks för tiden: 
 20 - -  till 20 - -  

Kunskaps tillståndsbevis nr Giltigt t.o.m. 

 
Grunduppgifter företaget 
Produktionsinriktning 
 
Areal åkermark/betesmark (innanför och utanför vattenskyddsområdet) 
 
 
 
Datum:  Underskrift:   
 
 
 
 
 
 
Skicka din ansökan till: Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad eller miljoforvaltningen@karlstad.se 
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Bilaga 1 Ansökan bekämpningsmedelsanvändning 
 
Sökande 

 Sprutförare  Verksamhetsutövare, ej sprutförare (skriftlig överenskommelse bifogas) 

 
Typ av spruta 
 
Märke____________________________________ 
 
Finns särskilt avdriftsreducerande utrustning?   nej  ja i form av 
 
Senaste funktionstest av spruta ___-____-____ (intyg ska bifogas) 
 
 
Förvaring av spruta 
Inom vilken zon?  Primär  sekundär tertiär  utanför vattenskyddsområdet 
 
Placering:  under tak  annat_____________________________________ 
 
 
Plats påfyllning av spruta 
Inom vilken zon?  Primär  sekundär tertiär  utanför vattenskyddsområdet 
 
Typ  biobädd  på fält där spridning sker  Tät platta med uppsamling leds till_____________________ 

 Annat___________________________ 
Hur sker påfyllning av vatten (t.ex. separat tank, direkt ur vattendrag, brunn, kommunal ledning) 
 
 
Plats för invändig och utvändig rengöring av spruta 
Samma plats som ovan? Ja    Nej  
 
Om svaren är nej Inom vilken zon?  Primär  sekundär tertiär  utanför vattenskyddsområdet 
 
Typ  biobädd  på fält där spridning sker  Tät platta med uppsamling leds till_____________________ 

 Annat________________________________________________________________________ 
 
Bekämpningsmedel –förvaring och avfall 
Inom vilken zon?  Primär  sekundär tertiär  utanför vattenskyddsområdet 
 
Hur och var förvaras bekämpningsmedel? 
 
Hur hanteras och rengörs tömda förpackningar? 
 
Var lämnas tömda förpackningar? 
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Integrerad produktion(vid platsbrist bifoga beskrivning i separat bilaga) 
Vilka åtgärder vidtas idag för att minska behovet av kemiska bekämpningsmedel? 
 
 
 
 
Planerar man att prova ytterligare åtgärder för att ytterligare minska behovet av kemiska bekämpningsmedel. 
Vilka åtgärder? 
 
 
 
 
 
Till ansökan ska följande bifogas 
 

 Kopia på behörighetsintyg för den som utför bekämpningen 
 Kopia protokoll från senaste funktionstest av spruta 
 Kopia på markkartering (om sådan finns) 
 Kopia på blockkarta med känsliga objekt utmarkerade (se mark och vindanpassat skyddsavstånd), 

skiftena ska vara ID märkta. 
  Växtodlingsplan inkl planerad bekämpningsmedelsanvändning på ansökta åkrar under den period 

som ansökan avser (se exempel). 
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Bilaga 2 Ansökan om spridning av naturgödsel/slam 
 
Sökande 

 Verksamhetsutövare 

 
Typ av gödsel som ska spridas (bifoga beräkningar för uppgifter om mängd och 
fosforinnehåll)  
 
 

Naturgödsel från djurslag________________________________ kg fosfor/ha _________antal ha ________ 
 
 

  Slam från __________________________ mängd/år_________m3 fosforinnehåll ________kg 
 
 
Gödselspridare 
 
Typ av gödselspridare____________________________________ 
 

 Bredspridning  
 Exaktspridning 

 
Används nedmyllningsaggregat   ja   nej  Ibland____________________________________________ 
 
 
Förvaring av gödsel (bifoga situationsplan över placering av gödselförvaring) 
 
Fastgödsel platta/or antal _____ Total lagringskapacitet ________m3 
Urinbrunn/ar antal __________  Total lagringskapacitet ________m3 
Flytgödselbrunn/ar antal_______ Total lagringskapacitet________m3 
 
Lagringskapacitet finns för _____ månaders lagring av gödsel 
 
Används stuka lagring   ja   nej 
 
Integrerad produktion (vid platsbrist bifoga beskrivning i separat bilaga) 
Vilka åtgärder vidtas idag för att minska läckaget av gödsel till vattendrag. (t.ex. kantzoner, våtmarker, 
fånggröda/vårberarbetning) 
 
  
Planerar man att prova ytterligare åtgärder för att ytterligare minska läckaget till vattendrag 
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Till ansökan ska följande bifogas 
 

 Kopia på beräkning av lagringskapacitet för naturgödsel 
 Kopia på markkartering (fosforhalt) 
 Kopia på blockkarta med känsliga objekt utmarkerade (vattendrag, dräneringsbrunnar samt 

åkermark med en lutning på över 10 % till vattendrag.) 
  Växtodlingsplan inkl planerad naturgödselanvändning på ansökta åkrar under den period som 

ansökan avser. 
 
Kartor och växtodlingsplaner kan samköras mellan ansökan om gödsel och bekämpningsmedel 
 
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din ansökan om spridning av 
bekämpningsmedel/växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde. Vi hanterar dina uppgifter 
med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning. 
 
Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina 
uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information 
om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på 
vår webbplats karlstad.se/personuppgifter  
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