Hur du ansöker om godkännande av spridningsutrustning för
växtskyddsmedel
När du har utfört ett funktionstest av din spridningsutrustning för växtskyddsmedel ska du ansöka
om godkännande. Det är Jordbruksverket som godkänner din spridningsutrustning. Du ansöker via en
e‐tjänst på Jordbruksverkets webbplats. E‐tjänsten ger Jordbruksverket tillgång till de uppgifter som
vi behöver för att kunna godkänna din spridningsutrustning. Du ska bifoga funktionstestprotokollet
som du fått av funktionstestaren till ansökan. Tänk på att skicka in både fram‐ och baksida av
testprotokollet samt att kontrollera att funktionstestaren har skrivit under protokollet.
E‐tjänsten hittar du på vår webbplats: http://www.jordbruksverket.se/funktionstest
Bra att veta:





Jordbruksverket tar inte emot ansökningarna om godkännande i pappersformat det vill säga
att funktionstestprotokollet skickas in med vanliga posten. Alla ansökningar ska skickas in via
vår e‐tjänst.
Du kan be någon annan ansöka om godkännande av din spridningsutrustning. Det skulle
kunna vara funktionstestaren, din revisor, rådgivare eller en släkting
Du använder bankID eller mobilt bankID för att logga in i e‐tjänsten. Har du inget bankID får
du kontakta din bank eller be någon hjälpa dig att skicka in ansökan till oss.
Nytillverkad spridningsutrustning behöver inte funktionstestas och godkännas av
Jordbruksverket under de tre första åren. Det räcker att du kan visa upp ett kvitto på köpet
när du får tillsyn av kommunens miljöinspektörer.

Steg‐för‐steg beskrivning av hur ansökan går till i e‐tjänsten

Här väljer du
vilket
inloggningssätt du
vill logga in med.

Under grunduppgifter väljer du om du är privatperson eller enskild firma/organisation. Enskild firma
eller privatperson 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 texten ”söker du som ombud för
utrustningens innehavare”.

De uppgifter som är obligatoriska att fylla i är markerade 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. Det finns en blå ruta som man får fram hjälptext om man behöver.

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 med på listan kan du välja annan funktionstestare.
Om funktionstestet är utfört av en utländsk funktionstestare markera du ja.
Kontrollmärkesnumret ska vara 5 siffror och är samma som står på funktionstestprotokollet och på
kontrollmärket på sprutan.
Kontrolldatum är det datum då funktionstestet utfördes.

Under bifoga laddar du upp funktionstestprotokollet. Det kan vara en pdf eller en bild som du har
tagit med din telefon. Det är viktigt att du bifogar både fram‐ och baksida på
funktionstestprotokollet.

Kontrollera att de uppgifter du fyllt i är korrekta. Om du klickar på den gröna rutan kan du ändra dina
uppgifter. Stämmer uppgifterna går du vidare där det står nästa (en grön knapp ner till höger på
sidan).

Klicka i kortbetalning eller om du inte har möjlighet att betala med kort så väljer du fakturabetalning.

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. Om du kontaktar din bank
så kan de hjälpa dig med ett annat alternativ att bekräfta betalningen än mobilt ID t.ex. via sms.

Nu är ansökan skickad till Jordbruksverket. Om du klickar på pdf‐dokumentet kommer ett kvitto fram
som du kan skriva ut.

