ANMÄLAN/ANSÖKAN OM
SPRIDNING AV KEMISKA
BEKÄMPNINGSMEDEL
Anmälan/ansökan enligt förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.
Anmälan/ansökan ska inkomma senast 4 veckor innan avsedd spridning påbörjas.

(Blanketten registreras med diarieplan Kemikalier)
Fastighet
Fastighetsbeteckning:

Sökanden
Sökandens namn: *)

Personnr./ Org.nr:

Fastighetens adress:

Adress:

Tel:

Postadress:

Postadress:

Tel mobil:

Fakturamottagare (om annan än sökanden):

Personnr./Org.nr:

Fakturaadress:
E-post:
*) Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan.
Uppgifter om spridningen (sätt kryss i ruta)
Anmälan, enligt 41 § (SFS 2014:425)
vägområden, för att förhindra spridning av
invasiva främmande arter eller andra arter som
omfattas av föreskrifter om bekämpning som
Statens jordbruksverk har meddelat
Banvall
Område större än 1000 m2 där allmänheten får
färdas fritt med undantag för åkermark, om
ansökan inte gäller enligt 40 § (SFS 2014:425)

Ansökan om tillstånd, enligt 40 § (SFS
2014:425)
Tomtmark för flerfamiljshus
Gårdar till skolor och förskolor
Lekplatser som allmänheten har tillträde till
Parker och trädgårdar dit allmänheten har
tillträde
Inom idrotts och fritidsanläggningar (även
golfbanor)
Vid planerings- och anläggningsarbeten
På vägområden samt på grusytor och andra
mycket genomsläppliga ytor
På ytor av asfalt eller betong eller andra
hårdgjorda material

Bekämpningsmedel (Vid fler än ett bekämpningsmedel, fyll i nedanstående uppgifter i medföljande
bilaga)
Namn på bekämpningsmedel
Bekämpningsmedlets registreringsnummer
Beräknad dos

Spridningens syfte

Jordart inom spridningsområdet

Typ av växtlighet på spridningsplatsen

Beräknat antal spridningstillfällen:
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Beskriv den metod samt de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som planeras att vidtas i samband med
spridningen. Hänvisa gärna till bifogad karta:

Beskriv hur och var påfyllning och rengöring (yttre och inre) sker, ritas även in på kartan:

Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas. Vilka
alternativ till bekämpningsmedel har ni använt och varför har dessa valts bort?
Metod:
Motivering till varför bekämpningsmedel har
använts:

Övrig information

Spridaren
Spridarens namn

Kunskapsbevis nr

Behörighetsklass

Giltig t.o.m.

Spridarens namn

Kunskapsbevis nr.

Behörighetsklass

Giltigt t.o.m.
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Anmälan/ansökan gäller för perioden
Fr.o.m. datum

T.o.m. datum

Du ska bifoga följande:
Karta som visar spridningsområdets/områdenas läge och storlek. På kartan ska närliggande
vattentäkter (inkl. brunnar som inte används idag), sjöar, vattendrag, diken och dagvatten- och
dräneringsbrunnar vara markerade.
Kopia på preparatblad eller etikett på bekämpningsmedel/medlen som ska användas
Kopia på kunskapsbevis
Kopia på sprutans funktionstest
Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta.
Vid undertecknande av blanketten är du betalningsansvarig, om inte giltig fullmakt finns.
Sökandens underskrift (för företag medsänds bevis om firmatecknare)
Ort och datum:
Ort och datum:
Namnteckning:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Personnr./ Org.nr:

Personnr./ Org.nr:

För handläggning och prövning av ärendet kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan
finns tillgänglig på kommunens webbplats.
Komplett anmälan/ansökan skickas till:
•
•

Varmdo.kommun@varmdo.se eller,
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen
(GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning
(artikel 6, 1.e i GDPR).
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. Du har också
rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Läs gärna mer på varmdo.se/personuppgifter om hur kommunen behandlar
personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden. Har du frågor eller synpunkter på hur
personuppgifter hanteras kontakta vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du även vända dig
till Datainspektionen, datainspektionen.se.
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