Retroaktiv omställning till ekologiskt vattenbruk
– ansökan om godkännande
Växt- och
miljöavdelningen
Skicka ansökan till ditt kontrollorgan. Kontrollorganet skickar
ansökan vidare till Jordbruksverket.

Den här blanketten ska du använda om du kan visa att
du bara har använt dig av produkter som är tillåtna för
ekologiskt vattenbruk och om du vill tillgodoräkna dig
omställningstid retroaktivt.
Du hittar villkoren på www.jordbruksverket.se/ekoregler

• Kiwa Sverige AB, Box 7178, 170 07 Solna
• HS Certifiering AB, Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar
• SMAK Certifiering AB, Box 42, 230 53 Alnarp

A. Företagsuppgifter
Namn och adress

Person-/organisationsnummer
Telefonnummer
Mobiltelefonnummer

Kontaktperson

E-postadress till kontaktperson

Kontrollorgan som ditt företag är anslutet till

Anläggningsnummer i centrala vattenbruksregistret

B. Beskrivning av anläggningen
1. Beskriv ditt vattenbruksföretag och de delar du ansöker om retroaktivt godkänd omställningstid för.
Jag odlar följande arter:
Jag har driftuppehåll mellan den
Jag kan tömma anläggningen på vatten

och den
Ja

Nej

Om, ja
Anläggningen har varit tömd mellan den

och den

Jag har rengjort anläggningen med

den

Jag har desinficerat anläggningen med

den
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2. Beskriv vad du har gjort för att anpassa anläggningen till villkoren för ekologisk produktion.

C. Bilagor
Du ska alltid bifoga följande bilaga:
1. En karta eller skiss som visar hur din anläggning ser ut. Markera tydligt de delar av anläggningen som är
aktuella för ansökan.
Du kan också bifoga andra bilagor som har betydelse för din ansökan.
Bilaga nr:
1

Beskrivning av bilagan
Karta/skiss över anläggningen

Kontrollorganet
Bifoga ett utlåtande med bedömning av om produkter, som inte godkänts för ekologisk produktion, har använts på din anläggning
under de senaste tre åren.

D. Betalningsmetod
Om du betalar med kort i Jordbruksverkets webbutik sätter du ett kryss i rutan "kort". Skriv också det ordernummer du får i
webbutiken. Om du vill betala mot faktura sätter du ett kryss i rutan "faktura". Beloppet du ska betala är 600 kronor. Om du betalar
med faktura tillkommer en administrationsavgift på 50 kronor.
Betalningsmetod

Kort

Ordernummer

Faktura

Belopp

600 kr

E. Försäkran och underskrift
Jag försäkrar härmed att alla uppgifter i ansökan och i bifogade bilagor är riktiga. Jag försäkrar också att jag har tagit del av
villkoren för att få godkänt för retroaktiv omställning av ekologiskt vattenbruk för den eller de anläggningar ansökan gäller.
Datum

Underskrift av sökande

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter
Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen ärendehandläggning, kontroll, statistik,
information och för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.
Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med berörda myndigheter, kommuner, regioner,
EU-kommissionen, kontrollorgan och berörda företag för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU:s lagstiftning, lag och
förordning. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta
kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter
och dina rättigheter finns på vår webbplats www.jordbruksverket.se/personuppgifter

