Bygg- och miljönämnden

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM SPRIDNING AV
BEKÄMPNINGSMEDEL/VÄXTSKYDDSMEDEL
Enligt 2 kap. 40-41 §§ förordningen (2014:425) om
bekämpningsmedel. Enligt naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2015:2).
Ifylld blankett skickas via e-post till:
bygg-miljo@emmaboda.se
eller via brev till:
Bygg- och miljönämnden
Box 54
361 21 Emmaboda

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel/växtskyddsmedel
Kryssa för aktuellt alternativ.
På tomtmark för flerfamiljshus.
På gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser.
Inom skyddsområde för vattentäkt.
Vid planerings- och anläggningsarbeten.
Anmälan om spridning av bekämpningsmedel/växtskyddsmedel
Kryssa för aktuellt alternativ.
Banvall
Idrottsanläggning
Område större än 1000 m² där allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark).
Sökande
Namn

Organisationsnummer/personnummer

Utförare

Behörighet/ Tillstånd nummer

Giltigt till och med

Telefonnummer/mobilnummer

E-post

Adress

Postnummer

Ort

Platsen för spridning
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Adress

Postadress

Uppgifter om spridning
Avsikten med spridningen

Följande areal/er berörs

Typ av mark (jordart och marklutning)

Telefon

Bygg- och miljönämnden

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM SPRIDNING AV
BEKÄMPNINGSMEDEL/VÄXTSKYDDSMEDEL
Enligt 2 kap. 40-41 §§ förordningen (2014:425) om
bekämpningsmedel. Enligt naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2015:2).

Växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer

Avstånd till närmsta dricksvattenbrunn, dagvatten, sjö eller vattendrag

Beräknad dos

Spridningsmetod

Beräknad tidpunkt för spridningen

Planerade skyddsåtgärder samt eventuella förhållanden i terrängen som minskar risken för att preparaten når dricksvattenbrunn, dagvatten,
sjö eller vattendrag

Utrustning för att bestämma vindriktning och vindhastighet

Anslag om spridningen kommer att sättas upp

 Ja  Nej

Till anmälan ska följande bifogas:
 Kopia av etikett eller preparatblad för det växtskyddsmedel som avses spridas.
 Karta över det aktuella spridningsområdet med närbelägna vattentäkter, sjöar,
vattendrag, diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar, samt platser för påfyllning
och rengöring angivna.
 Kopia av behörighetsintyg för spridning av preparat av aktuell klass.
 Vid spridning på område där allmänheten får färdas fritt, kopia av sådant anslag som
sätts upp en vecka före sprdning.
 Om inte den som ska utföra spridningen ska skriva ansökan så ska det också bifogas
en överenskommelse mellan den som nyttjar marken och den som ska utföra
spridningen om att den förstnämnda får söka tillståndet.
 Kopia på protokoll från senast utförd spruttest.
För handläggning av anmälan tar bygg- och miljöenheten ut en avgift enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av bygg- och miljönämnden
i Emmaboda kommun vid behandling av ärendet. Emmaboda kommun behandlar
personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR

