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Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av 

växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde 

enligt 6 kap 1 § NFS 2015:2 

Komplett ifylld ansökan som överensstämmer med miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömningsgrunder, ska vara 

miljöförvaltningen tillhanda senast 6 veckor innan planerad bekämpning. Ansökningar som avviker från bedömnings-

grunderna tar längre tid att handlägga. 

Blanketten skickas till:  

Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala.  

Avgift för handläggning av ansökan om tillstånd:  

Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av ansökan enligt den taxa som Kommunfullmäktige har fastställt. 

Sökande 
Företag/namn Organisations-/personnummer 

  
Adress Telefon 

  
Postnummer och ort Mobil 

  
Fastighetsbeteckning (gården) E-postadress 

  

Spridning ska utföras av (om flera personer ange dessa i bilaga) 
Företag/namn Organisations-/personnummer eller behörighetsnr 

  

Tillstånd för spridning söks för följande fastighet/er och jordbruksblock/skiften 
(exempel finns i instruktionen för hur du fyller i blanketten) 

Fastighetsbeteckning Block ID/Skifte 
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Information om lantbrukssprutan (om flera sprutor, ange dessa på samma sätt i en bilaga) 
Senaste funktionstest utfört – ange datum Nästa funktionstest kommer att genomföras senast 

  

Övriga upplysningar och kommentarer 
 

Till ansökan ska bifogas 

• Kopia på Jordbruksverkets godkännande av spruta 

• Karta med de områden som ansökan gäller tydligt markerade med namn på block-ID/skifte och eventuella 

avgränsningar 

• Resultat av simulering i MACRO-DB  

• Eventuell jordsondering 

Underskrift sökande 
Ansökningsdatum Underskrift av sökande Namnförtydligande 

   
Dina personuppgifter behandlas och skyddas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Ändamålet med insamling och behandling är 

handläggning av ansökningar om spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde och den rättsliga grunden för detta är myndighetsutövning. Uppgifterna sparas i enlighet med 
arkivlagen. Vi delar dina uppgifter med andra myndigheter och underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina 

rättigheter som uppgiftslämnare på www.uppsala.se/gdpr. 
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