ANSÖKAN/ANMÄLAN
Spridning av bekämpningsmedel
enligt SFS 2014:425

För mer information eller för rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret.

Ansökningsavgift: 3560 kronor. Faktura skickas i efterhand.

Sökande (den som ska utföra spridningen)

Fastighet (där spridningen ska ske)

Organisationsnummer/personnummer

Fastighetsbeteckning

Namn

Fastighetsägare

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

E-postadress

E-postadress

Telefon

Mobiltelefon

Telefon

Mobiltelefon

Områdestyper – tillstånd
på tomtmark för flerfamiljshus

på gårdar till förskolor, skolor eller allmänna lekplatser

vid planerings- och anläggningsarbeten

i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde

på mycket genomsläppliga ytor

inom idrotts- och fritidsanläggningar

på vägområden med grusytor och ytor av asfalt, betong
eller andra hårdgjorda material

Områdestyper – anmälan
banvall

område större än 1 000 m² (ej åkermark)

på vägområden, för att förhindra att spridning av invasiva
främmande arter eller andra arter som omfattas av
föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk
har meddelat

Bekämpningsmedel (bifoga kopia av etikett eller preparatblad för angivna bekämpningsmedel)
Bekämpningsmedlets namn

Registreringsnummer

Dos (t ex kg/ha)

Bekämpningsmedlets namn

Registreringsnummer

Dos (t ex kg/ha)

Bekämpningsmedlets namn

Registreringsnummer

Dos (t ex kg/ha)

Ansökan/anmälan avser tidsperioden (normalt tidsbegränsat till 3 år)

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se

1(2)

2(2)
Uppgifter om spridningen
Avsikten med spridningen

Redovisa hur verksamheten arbetar för att minska användningen av bekämpningsmedel

Spridningsmetod och utrustning

Sprutan senast funktionstestad år

Finns färskvattentank för rengöring av sprutan?
Ja
Nej

Beräknad tidpunkt för spridning

Jordart inom spridningsområdet

Plats för påfyllning av spruta. Beskriv var påfyllning av bekämpningsmedel sker och vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas.

Plats för rengöring av spruta. Beskriv var rengöring av sprutan sker och vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas.

Beskriv vilka skyddsavstånd som kommer att hållas till dricksvattenbrunnar, vattendrag, diken, dränerings- och dagvattenbrunnar

Beskriv hur allmänheten kommer att informeras om bekämpningsmedelsspridningen (bifoga informationsanslag). Gäller för spridning på område där
allmänheten har tillträde.

Följande handlingar ska bifogas
o

Kopia på preparatblad för aktuella bekämpningsmedel

o

Karta som visar spridningsområdets läge och storlek samt där vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter är markerade

o

Kopia på behörighetsbevis för spridning av bekämpningsmedel

o

Eventuell informationsanslag

o

Kopia på godkännande från jordbruksverket gällande sprututrustning

Underskrift
Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Namnteckning, sökanden

Namnförtydligande

Uppdaterad 2021-01-01 Miljökontoret

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN –
MILJÖNÄMNDEN I MJÖLBY KOMMUN
Miljönämnden sparar och behandlar personuppgifter om dig, såsom personnummer och övriga kontaktuppgifter.
Syftet är att kunna handlägga din ansökan/anmälan inom miljönämndens myndighetsutövning. Det innebär att dina
uppgifter kommer att bevaras.
De personuppgifter som behandlas om dig registreras i miljökontorets ärendehanteringssystem, uppgifterna överförs
inte till ett land utanför EU. Miljönämnden kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi
är skyldiga att göra så enligt lag.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning. Miljönämnden
tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Mjölby kommun. Du har rätt att kontakta oss och begära ut information om
de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina
uppgifter. Begäran kan inskränkas av att annan lagstiftning kräver att uppgifterna bevaras.
Du når oss enklast på miljo@mjolby.se. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på
dataskyddsombud@mjolby.se.
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

