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Miljö- och byggförvaltningen

Ansökan/anmälan om yrkesmässig användning
av bekämpningsmedel (SFS 2015:12, se även
förordning 2014:425 om bekämpningsmedel)

SÖKANDE
Namn

Organisationsnummer

Adress (gata, box)

Postnummer

Kontaktperson

Telefon mobil

Ort

E-post
Faktureringsadress (gata, box)

Postnummer

Ort

Faktura till e-postadress
Fakturareferens

Kontaktperson för faktura

UTFÖRARE
Namn

Organisationsnummer

Adress (gata, box)

Postnummer

Kontaktperson

Telefon mobil

Ort

E-post
Behörighet/tillstånd

Giltighetsdatum

FASTIGHETSÄGARE (om annan än sökande)
Namn

Fastighetsägaren är informerad

Ja

Nej

OMRÅDESTYPER – Ansökan (tillstånd)
Vattenskyddsområde

Inom idrotts- och fritidsanläggningar

Vid planerings- och anläggningsarbete

På tomtmark för flerfamiljshus

På gård till förskola eller skola

Parker och trädgårdar där allmänheten har tillträde

Ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda ytor

Vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor

På lekplats dit allmänheten har tillträde

ANMÄLAN
Vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som
Statens jordbruksverk har meddelat.
Banvallar
Inom områden som inte omfattas av tillstånd men som har en sammanhängande area som överskrider 1 000 kvadratmeter där
allmänheten får färdas fritt.
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Kopiera denna sida om anmälan/ansökan avser fler områden med olika behandlingar.
UPPGIFTER OM SPRIDNINGEN
Område enligt markering på bifogad karta
1

2

3

4

Fastighet/område
Storlek (hektar)
Preparatnamn
Registreringsnr. och klassning
Beräknad dos (l/ha) för
respektive preparat
Planerad tidsperiod för spridning
(månad/datum/veckor)
Skäl för spridning

1

Spridningsmetod/teknik

2

Innan spridning informeras allmänheten väl synligt på aktuell plats.
Ja
1) Skäl

Nej

Ej aktuellt

för spridning t ex bekämpa ogräs, svampangrepp
t ex sprutning, avstrykning

2) Spridningsmetod

MARKOMRÅDETS EGENSKAPER
Område enligt markering på bifogad karta
1

Markanvändning
Jordart

2

3

4

3

4

Är marken dränerad?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Avstånd i meter till närmaste:
- dricksvattenbrunn
- dagvattenbrunn
- vattendrag, öppet dike eller
damm
- strandkant för sjö eller hav
- bostadstomt
- förskola/skola
- lekplats
- annat objekt som kräver extra
5
hänsyn

3) Markanvändning

t ex art av jordbruksgröda, odling, gräsmark, grusad eller asfalterad yta.
t ex lera/morän/sand och liknande geologiska beteckningar.
5) Annat objekt t ex ekologiska odlingar, våtmarker, stenmurar, alléer.
4) Jordart

Jämför Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Nej

Ja

Nej
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VATTENSKYDDSOMRÅDE
Område enligt markering på bifogad karta

För vattenskyddsområde anges
även

1

2

3

4

Lerhalt (%)
Mullhalt (%)

Ja

Mark-pH högre än 7,3

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Aktuella bekämpningsmedel har körts i hjälpverktyget MACRO-DB (utdrag på de bekämpningsmedel som körts i steg 2 i hjälpverktyget ska
bifogas ansökan)
Ja

Nej

SPRIDNINGSUTRUSTNING
Lantbruksspruta

Handspruta

Ryggspruta

Avstrykare

Annat:
Fabrikat och typ

Senaste funktionstest utförts (år-mån-dag)

Avgiftsreducerad utrustning

Ja, modell:

Nej

Påfyllning och rengöring av sprututrustningen

Biobädd
Tät platta med uppsamling
Biologisk aktiv mark/fält
Annat:
Adress/fastighet där påfyllning och rengöring av sprutan sker

Avstånd till närmaste dricksvattenbrunn, dagvatten, sjö, vattendrag, dräneringsbrunn eller liknande

Följande utrustning finns för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd

Vindmätare

Ja

Nej

Vimpel

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Termometer
Skiften hjälpreda

ALTERNATIVA METODER/TEKNIKER
Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas vid en bekämpning. Vilka alternativ till kemisk bekämpning har ni övervägt och
varför har dessa valts bort?
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NEDTRAPPNINGSPLAN
Redogör nedan kortfattat för hur ni arbetar för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel.

Till ansökan/anmälan ska bifogas.
•
Kopia av sprutcertifikat vid användning av klass 1-/2-preparat.
•
Karta som visar:

Områden där spridning planeras.

Eventuell områdesnumrering enligt sid 2 i denna blankett (max fyra områden. Vid fler områden använd kopia av sid 2.

Eventuella spridningsfria zoner.

UNDERSKRIFT
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Anmälan sänds till:
Gagnefs kommun

Kontakta gärna förvaltningen för mer information,

Miljö- och byggförvaltningen 785 80 Gagnef

miljo.byggnads@gagnef.se eller 0241-151 00

eller miljo.byggnads@gagnef.se

(växel)

Information enligt dataskyddsförordningen

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, uppgifter om fastighetsägande och
kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ärenden och utföra tillsyn. Uppgifter som finns i
allmänna handlingar sparas enligt arkivlagen.
Behandling av personuppgifterna sker i våra verksamhetssystem. Verksamhetssystemen uppdateras kontinuerligt med
information från Lantmäteriet samt folkbokföringsregistret. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi ibland inhämta
personuppgifter även från andra myndigheter. Det kan exempelvis vara landets olika länsstyrelser, Jordbruksverket,
Naturvårdsverket med flera.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med systemleverantören, med vilken vi har ett personbiträdesavtal. Vi kan även
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina
personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till registrator@gagnef.se . Du har också rätt att
få felaktiga uppgifter rättade. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos
Datainspektionen.
Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webb
www.gagnef.se/personuppgifter

