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om spridning av växtnäringsämnen/ kemikalier/ 
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 
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Information om 
personuppgifts- 
behandling 

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter 
du lämnar in till kommunen via denna blankett och eventuella bifogade 
handlingar, se bilaga 2. 

Uppgifter om 
sökande 

Namn Personnummer 
 
 

Utdelningsadress 

Telefonnummer 
 
 

E-post 

Fastighetsdress 
 
 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare (om annan än sökande) 
 
 
Fakturaadress 
 
 

Spridning av 
växtnäringsämnen 

 Stallgödsel  Handelsgödsel   Avloppsslam  Annat: ange vad 
 

Ska spridning ske inom skyddszon? 

 Primär skyddszon 

 Sekunder skyddszon 
 

Brukar du åkermark i någon kommun? Ange i vilken/vilka kommuner 
 
 
 
 
 
 
Finns något av följande i anslutning till spridningsområdet? Om ja, ange antal meter 
avstånd 

 Dricksvattenbrunn 

 Dike 

 Sjö eller vattendrag 
 Dräneringsbrunn 
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Spridning av 
kemikalier 

 
 

 

Förekommer inom primär eller sekundär skyddszon hantering av för grundvattnet 
skadliga ämnen som t.ex. petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel 
etc. (tillstånd krävs för annat än bostadshusbehov inom primär och sekundär 
skyddszon vid volymer över 250 l)? 
 Ja, i primär skyddszon 
 Ja, i sekundär skyddszon 
 Nej 

 
Om du svarade ja, på förra frågan fyll i nedanstående tabell. 

Ämne (t.ex. 
diesel, motorolja) 

Förbrukning 
per år 
(ungefärlig) 

Volym på 
behållare (m3 
eller liter) 

Placering 
(inomhus, 
utomhus eller i 
mark) 

Underlag 
vid 
förvaringen 
(tätt golv utan 
avlopp, inom 
invallning, på 
mark eller annat) 

Invallnings- 
volym (m3 
eller liter) 
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Spridning av 
bekämpningsmedel  

Har verksamheten yrkesmässig spridning av kemiska eller biologiska 
bekämpningsmedel inom primär, sekundär eller tertiär skyddszon (tillstånd krävs 
inom alla skyddszoner)? 

 Nej, jag sprider inte bekämpningsmedel 

 Ja, jag ansöker om tillstånd att sprida bekämpningsmedel 
 

Vem ska vara sprutförare? 

 Jag själv 

 Annan person i bolaget: ange namn 

 Annan entreprenör: ange namn 
 

Vart ska spridning ske? Ange fastighetsbeteckning. 

 Rengöring av spruta Vart ska sprutan rengöras? 

 Gödsel-/spolplatta kopplad till tät behållare 

 Biobädd 

 Plan gräsbevuxen yta med ordentligt matjordslager: ange anledning 
 

 Annan plats: ange plats 
 

Rengörs spruta inom primär eller sekundär skyddszon (tillstånd krävs inom primär 
och sekundär skyddszon)? 

 Ja, inom primär skyddszon 

 Ja, inom sekundär skyddszon 

 Nej 
 

Lagring Lagras kemiska eller biologiska bekämpningsmedel inom primär eller sekundär 
skyddszon (tillstånd krävs inom primär och sekundär skyddszon)? 

 Ja, inom primär skyddszon 

 Ja, inom sekunder skyddszon 

 Nej 
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Djurstallar Finns djurstallar med djurhållning omfattande mer än 5 djurenheter inom primär eller 
sekundär skyddszon? 

 Ja 

 Nej 

Om du svarade ja på frågan, fyll i nedanstående tabell. 

Djurslag Antal djur 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

Skyddsåtgärder  Ange skyddsavstånd (i meter) som kommer hållas vid spridning till:  

 Vattendrag –sjö eller liknande 

 Öppna diken 

 Dagvatten- eller dräneringsbrunn 

 Dricksvattenbrunn (borrad eller grävd) 
 

Finns bevuxna skyddszoner? 

 Ja 

 Nej 
Om ja, ange storlek samt placering på karta. 
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Skyddsåtgärder samt 
motivering till 
verksamhet inom 
vattenskyddsområde 

Ange vilka skyddsåtgärder som planeras för att motverka förorening av grundvatten i 
samband med spridning och övrig hantering. Motivera även varför hantering av 
växtnäringsämnen måste ske inom vattenskyddsområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga upplysningar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift Signatur 
 
 

Datum 

Namnförtydligande 
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BILAGA 1 
 
Till ansökan/anmälan ska bifogas  
 Växtodlingsplan eller motsvarande.  

 Karta över aktuella skiften med inritade brunnar, diken, eventuella täckdiken och vattendrag. Ange även 
vattenflödesriktningen för diken, täckdiken och vattendrag.  

 Områden där spridning ska ske 

 Områdesnumrering  

 Eventuellt spridningsfria zoner 

 Plats för påfyllning, rengöring och förvaring av spridningsinstrument 

 Avstånd till objekt som kräver extra hänsyn 
 

 
Information  
Kartor, växodlingsplan och markkartering kan samköras mellan ansökan/anmälan om gödselspridning och 
eventuell spridning av bekämpningsmedel.  
För att undvika krav på kompletteringar är det viktigt att fylla i blanketten noggrant och att bifoga de bilagor 
som anges ovan.  
Anmälan gäller tillsvidare under förutsättningen att verksamheten bedrivs enligt inkommen anmälan.  
 

 
Avgift 
Timavgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa. 
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BILAGA 2 
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
 
Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer, 
telefonnummer, e-postadress och postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din 
anmälan. 
 
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till 
oss i samband med anmälan och eventuellt yttrande från statlig eller kommunal myndighet, organisation eller 
enskild med särskilt intresse i ärendet. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs för anmälan kan 
Gislaveds kommun inte pröva ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket ökar risken för att 
Gislaveds kommun avvisar ärendet. 
 
Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun 
måste få in en anmälan om att du bedriva miljöfarlig verksamhet. De inlämnade personuppgifterna bevaras. 
 
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas eventuellt med statlig eller kommunal 
myndighet, organisation eller enskild med särskilt intresse i ärendet samt med de personuppgiftsbiträden vi 
använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Gislaveds kommun 
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 bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. 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 besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved. Du 
måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, överförda 
eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
 
Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se  
 
Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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