Beskrivning om hur du ansöker om godkännande av
spridningsutrustning för växtskyddsmedel
Bra att veta:


Om du ska använda sprutan efter 26 november 2016 måste du ha fått ett beslut från
Jordbruksverket på att din spridningsutrustning är godkänd.



Nytillverkad spridningsutrustning behöver inte funktionstestas eller ansöka om godkännande
de tre första åren räknat från inköpsdatum på köpehandlingarna.



Vi har ingen pappershantering av ansökningarna eller hantering av faktura då det är ett
mycket mer kostsamt system. Tanken är att allt ska göras elektroniskt för att hålla nere
kostnaderna och förkorta handläggningstiden.



Du kan låta någon annan ansöka om godkännande av din spridningsutrustning åt dig. Det
skulle kunna vara funktionstestaren, din rådgivare, din revisor eller en släkting etc.



Vi tittar på fler alternativa betalningssätt, så att vi i framtiden kan erbjuda t.ex. att betala
direkt via din internetbank. Men för tillfället är det bara betalkort och kreditkort som kan
användas.



Ditt betalkort eller kreditkort måste vara upplåst av banken för att kunna användas vid
betalning på internet. Kontakta din bank om du inte lyckas genomföra betalningen.



Du behöver giltig bank‐id för att använda tjänsten för ansökan.

Så här ansöker du om godkännande
Sökvägen till sidan är följande:

Steg 1

Här väljer du
vilket
inloggningssätt du
vill logga in med.

Steg 2

Under grunduppgifter väljer du om du är privatperson eller enskild firma/organisation. Enskild firma
eller privat person är förvalt så om du är en organisation får du klicka på pilen och ändra till
organisation.
Om du söker åt någon annan ändrar du på pilen till ja under där det står i texten ”söker du som
ombud för utrustningens innehavare”.

De uppgifter som är obligatoriska att fylla i är markerat med en röd stjärna. Personuppgifterna
kommer fram på den person som loggar in. Så om du söker åt någon annan måste du ändra på dessa
uppgifter. Om du behöver vidare information kan du klicka på den blå rutan för att få fram
hjälptexter.

Steg 3

När du väljer funktionstestare klickar du på pilen och då kommer det fram en dropplista över de
funktionstestare som har anmält att sin verksamhet till Jordbruksverket. Om inte funktionstestaren
finns kan du välja ’Annan funktionstestare’.
Om utrustning avser ett utländskt funktionstestprotokoll markerar du ja istället för nej som är förvalt.
Kontrollmärkesnumret ska vara 5 siffrigt. Kontrollmärkesnumret hittar du vanligtvis längst upp till
höger på funktionstestprotokollet. Kontrollmärkesnumret står även på kontrollmärket/klistermärket
som sitter på spridningsutrustningen.
Kontrolldatum är det datum då funktionstestet utfördes. Detta hittar du på funktionstestprotokollet.

Steg 4

Under bifoga bifogar du funktionstestprotokollet. Det kan vara en pdf‐fil eller en bild som du har tagit
med din telefon. Viktigt att du bifogar samtliga sidor på funktionstestprotokollet det vill säga både
fram‐ och baksida.

Här kommer en summering på de uppgifter som du fyllt i. Här kan du välja att ändra sidan uppgifter
om du klickar på den gröna rutan om det är några uppgifter som inte stämmer. Sen går du vidare där
det står nästa (en grön knapp ner till höger på sidan).

Här har du kommit vidare till betalningen. Avgiften är 250 kr. För att komma vidare klicka på gröna
rutan där det står betala.

Här fyller du i kortnummer, giltighetstid och CVV‐kod som står på ditt kort. CVV‐koden hittar du på
baksidan av ditt betalkort (3 siffror).
Har du inget eget betalkort eller kreditkort så kan någon annan hjälpa dig att göra inbetalningen.
Det är viktigt att du låser upp ditt kort för internetköp innan du trycker på Betala nu, annars kommer
du att få ett felmeddelande. Olika banker har olika lösningar för hur du låser upp dit bankkort.
Vänligen kontakta din bank om du är osäker på hur du ska göra.
Om du har Länsförsäkringar:
Korten är anslutna till säkerhetslösningen Verified by Visa. När du betalar med kort hos en
internettjänst som också är ansluten till säkerhetslösningen får du bekräfta att det är du och ingen
annan som genomför betalningen. Du väljer om du vill signera ditt kort med Mobilt BankID eller med
en engångskod som skickas via SMS.
Signera kortköp i internettjänst ansluten till Verified by Visa
 Genomför ditt köp som vanligt i internettjänsten och fyll i dina kortuppgifter.
 Signering av kortköpet visas i en separat webbsida.
 Välj om du vill signera kortköpet med Mobilt BankID eller engångskod som skickas via SMS till
det mobilnummer du angivit.
 Mobilnumret anger du i internetbanken under ”Val & inställningar”, ”Ändra kunduppgifter”.
Om du har Swedbank:
Om man inte vill bekräfta kortbetalningen på swedbank via mobilt bank id kan man göra enligt
följande:



logga in på swedbanks internetbank
börja på startsidan






gå till ”beställ tjänster ”
välj ”Öppna/stängför internetköp”
välj aktuellt kort
Anslut till ”lösenord och SMS” eller annat alternativ så får man bekräftelse den vägen istället

Går även bra att ringa Swedbank för hjälp med detta på telefonnummer 0771‐977512 så hjälper de
till om det är problem med att bekräfta kortbetalningen.
Vi håller på att se över fler betalningsalternativ. Tyvärr tar det lite tid innan dessa är på plats.

När du tryckt på Betala ska denna sida komma upp som betyder att din ansökan har skickats in. Spara
ner PDF:en eller skriv ut om du behöver kvitto på transaktionen.

