Ansökan/anmälan om spridning av kemiska växtskyddsmedel enligt 2 kap 40 § och 41§ i
förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425).
Ansökan avser spridning av bekämpningsmedel:
På tomtmark för flerfamiljshus

Inom idrotts- och fritidsanläggningar

På gårdar till skolor och förskolor

Vid planerings- och anläggningsarbeten

På lekplatser som allmänheten har tillträde till

På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor

I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde

På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Anmälan avser spridning av bekämpningsmedel:
På vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som jordbruksverket har meddelat
Banvallar
Inom områden som inte omfattas på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt

Fastighetsbeteckning där spridning ska ske:

Tillstånds söks för tiden (max 1 år):
Från

Till

Sökande
Förnamn

Efternamn

Personnummer/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon

E-post

Ort

Fakturaadress om annan än ovan:

Fastighetsägare
Förnamn

Efternamn

Telefon

Personnummer/organisationsnummer

E-post

Den som utför besprutningen
Förnamn

Efternamn

Personnummer/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon

E-post
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Ort

Kemiska bekämpningsmedel som avses användas
Reg.nr.

Namn

Dos

Tidpunkt

Syfte

Reg.nr.

Namn

Dos

Tidpunkt

Syfte

Reg.nr.

Namn

Dos

Tidpunkt

Syfte

Reg.nr.

Namn

Dos

Tidpunkt

Syfte

Reg.nr.

Namn

Dos

Tidpunkt

Syfte

Reg.nr.

Namn

Dos

Tidpunkt

Syfte

Har bekämpningsmetoder prövats tidigare (mekanisk / termisk / biologisk)
Ja

Vilken/vilka:

Nej

Orsak:

Var sker blandning/påfyllning av sprutmedel (t.ex. biobädd, platta med uppsamling, m.m.)

Spridningsmetod (t.ex. bomspruta, ryggspruta, punktbekämpning, avstrykning, m.m.)

Datum för senaste funktionstest av spridningsutrustningen

Finns på eller intill området som anmäla/ansökan gäller
Dricksvattenbrunn

Öppna diken

Dränerings- eller dagvattenbrunnar

Vattendrag, damm, sjö

Skolor

Lekplatser

Planerade skyddsåtgärder vid spridning (t.ex. skyddsavstånd, tidpunkt, m.m.)

Hur informeras allmänheten när spridning sker på områden där allmänheten får färdas fritt?

Viktig information
Kom ihåg att bifoga:
Karta över området med tänkta spridningsytor och närliggande vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter
markerade.
Intyg om behörighets/kunskapsutbildning.
-Anmälan ska göras senast 4 veckor innan spridning ska påbörjas, om Bygg- och miljöförvaltningen inte anger något
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annat.
-Anmälan ska göras av dem som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.
-Ansökan/anmälan besvaras alltid skriftligt.
-Vid spridande av växtskyddsmedel, utan att först göra en anmälan eller erhåller beslut om beviljat tillstånd, kan
miljösanktionsavgift komma att dömas ut.
§§ 10 och 11, 8 kap. Förordning 2012:259 om miljösanktionsavgifter.
Avgift
En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. När ärendet är handlagt räknas tiden ihop och en faktura skickas till dig.
Du hittar information om avgifter inom miljöbalkens område på www.hallstahammar.se.

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och
behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet
gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur
Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.
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