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Miljökontoret
Borlänge kommun
781 81 BORLÄNGE

Ansökan om hantering av
växtskyddsmedel/biocidprodukter inom Lennhedens
vattenskyddsområde
Enligt 4 § i föreskrift för Lennhedens vattentäkt, Borlänge kommun

Sökande
Namn

Personnr./org.nr.

Postadress

Postnummer och ort

Fakturaadress (om annan är adressen ovan)

Telefon

Kontaktperson

E-post

Uppgifter om sprutförare
Namn

Telefon

Adress

Postnummer och ort

Behörighet/tillståndsnummer

Giltigt till och med

Plats för användningen (bifoga förteckning om flera fastigheter)
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Spridning/hantering sker inom följande skyddszon
Sekundär zon A & B

Tertiär zon

Preparat (bifoga förteckning om fler preparat ska användas)
Preparatets namn

Postadress
Miljökontoret
781 81 Borlänge

Reg.nr

Dos

Telefon servicecenter
0243-740 00
Besöksadress
Sveagatan 21

Mängd

Yta

E-post
miljokontoret@borlange.se
Webbadress
borlange.se
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Spridning
På vilken typ av mark kommer spridning att ske?
Åkermark
Skogsmark
Annat, beskriv:

Vägområden

Grusytor

Banvallar

Beskriv syftet med användningen av växtskyddsmedel/biocidprodukter:

Ange varför alternativ till kemisk bekämpning inte används:

Tidpunkt/tidsperiod för spridningen

Antal spridningstillfällen

Hur ska allmänheten informeras om spridningen (om allmänheten har tillträde till platsen)

Spridningsutrustning
Spridning sker med:
Lantbruksspruta
Avstrykare

Handspruta
Fläktspruta

Ryggspruta
Annat, beskriv:

Fabrikat och typ:

Datum för senaste funktionstest:
(gäller lantbruksspruta och fläktspruta)

Är sprutan godkänd av jordbruksverket?
Ja
Nej
Krävs ej

Förvaring
Sker förvaring av växtskyddsmedel/biocidprodukter i vattenskyddsområdet?
Ja, ange fastighet:
Nej (gå vidare till avsnitt ”Påfyllning av spruta”
Beskriv utrymmet där förvaring sker:

Är utrymmet låst?
Ja
Nej
Finns golvbrunn i utrymmen där förvaring sker?
Ja
Nej

Finns absorbtionsmedel i anslutning till förvaring?
Ja
Nej
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Påfyllning av spruta
Beskriv hur/var påfyllning av spruta sker:

Finns något av följande inom 50 meter från påfyllningsplatsen: (om ja ange avstånd)
Dricksvattenbrunn finns inom ________m
Dagvattenbrunn/dräneringsbrunn finns inom: ________m
Dike, sjö vattendrag eller likande finns inom: _________m
Inget av ovanstående finns inom 50 meter från plasten

Rengöring av spruta
Beskriv hur/var rengöring av spruta sker:

Finns något av följande inom 50 meter från rengöringsplatsen: (om ja ange avstånd)
Dricksvattenbrunn finns inom ________m
Dagvattenbrunn/dräneringsbrunn finns inom: ________m
Dike, sjö vattendrag eller likande finns inom: _________m
Inget av ovanstående finns inom 50 meter från plasten

Följande handlingar ska bifogas för att ansökan ska vara komplett
Karta

Karta över spridningsområden, plats för påfyllning, rengöring samt
plast för förvaring

Kunskapsbevis

Kopia på utförarens kunskapsbevis/tillstånd

Säkerhetsdatablad

Aktuella säkerhetsdatablad för de växtskyddsmedel/biocidprodukter
som avses användas.

Underskrift av ansvarig för verksamheten
Datum

Namnunderskrift

Upplysningar
De uppgifter som lämnas kommer att registreras i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet
med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).
Miljönämnden tar ut en avgift för hantering av ansökan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Avgiften motsvarar nedlagd handläggningstid. År 2019 är avgiften 947kr per timme.

Ansökan skickas till Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge,
eller till miljokontoret@borlange.se

