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Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM 
HANTERING/ANVÄNDNING 
AV VÄXTSKYDDSMEDEL 
INOM VATTENSKYDDS-
OMRÅDE

 
 

Anmälan/Ansökan avser 
 
 Ansökan om användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde enligt 6 kap 1§ NFS 

2015:2 
 Anmälan om yrkesmässig hantering i sekundär skyddszon av mer än 250 liter av för grund- 

eller ytvattnet skadliga ämnen (växtskyddsmedel) enligt 5§ Kinda kommuns 
vattenskyddsföreskrifter  

 
Anmälan/Ansökan ska göras av den som ska hantera/använda växtskyddsmedel eller efter skriftlig 
överenskommelse, av den som äger eller nyttjar marken. Ansökan ska lämnas in i god tid före 
beräknad användning. 

 
Sökande 
Namn Organisationsnr/personnr 

Adress   Postnr, ort 

Telefonnr dagtid E-post 

 
Spridning ska utföras av 
  Namn 
 

  Organisationsnr/personnr 

  Behörighetstillstånd nummer Giltigt t.o.m 

Telefonnr, dagtid E-post 

 
 

Anmälan/ansökan avser följande period (max 3 år) 
 
Från och med:     Till och med: 

På vilken fastighet/mark ska spridning ske 

Marken ligger inom följande vattenskyddsområde och zoner 
 

 
□Primär zon  □Sekundär zon 



 
Kinda kommun • 590 40 Kisa • Stora Torget 5 • Tel: +46(0)494-190 00 • Fax: +46(0)494-

190 19 kinda@kinda.se • www.kinda.se • Bankgiro: 390-4000 
 

Beskriv vilka grödor som planeras att odlas inom den aktuella perioden 

Beskriv syftet med spridningen 

Beskriv spridningsmetod 

Beskriv påfyllning och rengöring av spridningsutrustningen 

 
 

Riskbedömning i MACRO-DB 
 
Har alla sökta växtskyddsmedel riskbedömts i MACRO-DB steg 1? 
□Ja     □Nej 
 

Visade riskbedömningen i MACRO-DB steg 1 att något eller några växtskyddsmedel behöver 
riskbedömas i MACRO-DB steg 2? 
□Ja     □Nej 
 

Bifoga kopia på resultaten från riskbedömningen MACRO-DB steg 1 och eventuellt MACRO-DB 2 om 
utförd.  
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Dokument som ska bifogas:   
 
Karta över aktuell spridningsareal med markerat: 
o vattenförande diken, 
o vattendrag och 
o eventuella fasta skyddszoner intill vattendrag och diken. 
o I kartan markera var växtskyddsmedlet lagras och var platsen för rengöring och påfyllning av 

sprutan utförs (om detta görs inom vattenskyddsområdet, annars räcker det med att ni skriver 
var detta utförs och finns exempelvis vid bostadshuset) 

 
  Förteckning över växtskyddsmedel som ska användas under den aktuella perioden där det framgår:  

o Växtskyddsmedlens namn och registreringsnummer. 
o Aktiv substans, för kombipreparat ange alla aktiva substanser. 

 
  I förekommande fall: 

o Skriftlig överenskommelse om att ansökan görs av annan än den som kommer att utföra 
spridningen. 

o Resultat från riskbedömning av läckage av växtskyddsmedel (exempelvis från körning i 
MACRO-DB). 

 
 
 
 
 

……………………………………………………….. …………………………………………. 
Datum Underskrift av sökanden 
 
Anmälan/ansökan skickas till Kinda kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen 
Box 1, 590 40 Kisa. 

 
Avgift debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, timavgift. 
 
Gällande lagstiftning:  
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 
2015:2) 
Vattenskyddsområde med föreskrifter för Rimforsa/Björkfors vattentäkt, antagna vid Kinda 
kommuns fullmäktige den 29 april 2013 (KF § 44) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           VÄND 
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Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR 
Kinda kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som till exempel när du fyller 
i en blankett. Detta görs i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet med en sådan 
behandling är för att kunna fatta beslut i ditt ärende samt att uppfylla kommunens skyldigheter enligt 
förvaltningslagen.  
 
De uppgifter vi hanterar om er är de uppgifter ni lämnat i samband med ansökan/anmälan och i 
förekommande fall uppgifter från fastighetsregistret.  Vi tillämpar vid var tid gällande 
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla 
dina personuppgifter är att de är underlag för myndighetsutövning samt att kommunen utför uppgifter 
av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med gällande arkivregler för offentlig 
myndighetsutövning. 
 
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att behandlas i verksamhetssystem där 
uppgifterna även behandlas av de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra 
tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter 
med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att 
överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
 
Personuppgiftsansvarig är respektive nämnd. 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 via sbn@kinda.se eller i andra hand kommunens växel, 0494-19 000. Du når 
även vårt dataskyddsombud via växel eller dataskyddsombud@itsam.se. Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen.  
 


