ANSÖKAN/ANMÄLAN
Spridning av bekämpningsmedel enligt 11
och 14 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS
1997:2

Miljö- och byggnämnden
Box 500
343 23 Älmhult
Tfn 0476-550 00
Fax 0476-151 72

Entreprenör/Sökande
Företagets namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer och postort

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Sprutförarens namn

Fastighet
Namn

Fastighetsägare

Arrendator

Fastighetsbeteckning
Utdelningsadress

Postnummer och postort

Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

Uppgifter om spridning
Spridning kommer att ske (tillståndsplikt):

Spridning kommer att ske (anmälningsplikt):

Inom skyddsområde för vattentäkt

På banvall

På gård till skola, förskola eller allmän lekplats

På idrottsanläggning

På tomtmark för flerfamiljshus

På område större än 1 000m2 där allmänheten får
färdas fritt med undantag för åkermark

Vid planerings- och anläggningsarbete

Spridningsområdets läge och storlek (skalenlig karta med markering av spridningsområdet ska bifogas)

Avstånd till dricks- och dagvattenbrunnar, sjöar och vattendrag (markering av känsliga objekt ska göras på kartan)

Orsak till att bekämpning måste ske

Ange varför alternativa metoder (termisk bekämpning, täckning, mekanisk bearbetning m.fl.) inte kan användas

Beräknad tidpunkt för spridningen/spridningarna

Har sprutan funktionstestats?

Ja, ange datum:

Nej

Preparat (Om utrymmet inte räcker till går det bra att lämna uppgifterna i separat bilaga)
Handelsnamn

Reg. nr

Klass

Beräknad dos

Uppskattad mängd

Bilagor som ska bifogas
Kopia av etikett eller säkerhetsdatablad för bekämpningsmedel
Karta över spridningsområdet och känsliga objekt
Kopia på behörighetsbevis (kunskapsbevis/tillstånd)
Ansökan/anmälan ska lämnas till miljö- och byggnämnden senast 6 veckor innan bekämpningen ska utföras.
En timavgift på 825 kronor tas ut för handläggning av ansökan/anmälan enligt gällande taxa antagen av
kommunfullmäktige.

Underskrift
Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan/anmälan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt
ärendesystem. Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv i vårt
register och även begära rättelse av dessa.
För att läsa mer om GDPR (Dataskyddsförordningen) gå in på www.almhult.se
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnämnden.
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