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Bygg- och miljönämnden
Ansökan / Anmälan

Yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel på annan mark än
jordbruksmark enligt SFS 2014:425
Ansökan/anmälan avser:
Ansökan om tillstånd enligt 40 §
Ansökan om dispens enligt 39 § (från förbud i 37 § - särskilt skäl krävs)
Anmälan enligt 41 §
Uppdragsgivare

Namn/företag

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress
Telefonnummer (mobil)

Postnummer
Telefonnummer (bostad)

Ort
Epost

Fakturamottagare (Namn, adress, org./pers.nr, ev referens)

Utförare (om annan än uppdragsgivare)

Namn/företag

Utdelningsadress
Telefonnummer (mobil)

Person-/organisationsnummer
Postnummer

Telefonnummer (bostad)

Ort
Epost

Uppgifter om fastighet

Fastighetsbeteckning(ar)

Inom vattenskyddsområde?

Uppgifter om spridning

Syfte med spridningen och motivering till varför kemiska växtskyddsmedel är nödvändiga. Ange varför samma resultat inte
kan uppnås med icke-kemiska metoder.
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Beskrivning av ytan där spridning ska ske (storlek, känsliga objekt i närheten, underlag)

Vilken utrustning och metod kommer att användas?

Beskriv metod och plats för påfyllning och rengöring av sprututrustning, ange särskilt avstånd till ev. skyddsobjekt

Har utrustningen godkänts av Jordbruksverket? Bifoga kopia på beslut och testprotokoll
□ Ja, datum: ___________

□ Nej

□ Behövs inte, utrustningen omfattas inte av kravet

Uppgifter om utförare av spridningen – bifoga kopia på användningstillstånd

Namn

Användningstillstånd
för klass

Uppgifter om preparat

Fullständigt namn

Reg.nr

Verksamt ämne

Dos

Giltigt till och med

Tidpunkt/period för
spridning

Antal
spridningstillfällen

Övriga uppgifter

Vid ansökan om dispens enligt 39 § från förbuden i 37 § - ange vilka särskilda skäl till dispens från förbudet som motiverar
ansökan
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Beskriv hur allmänheten ska informeras om spridningen, i de fall spridning sker på platser dit allmänheten har tillträde

Bifoga följande underlag:
• Kopia på användningstillstånd för den/de som ska utföra spridningen
• Karta över spridningsområdet med information om vattendrag, dricks- och dagvattenbrunnar,
vattenskyddsområden, diken och andra skyddsvärda objekt
• Om relevant – kopia på beslut från Jordbruksverket om godkänd spruta eller funktionstest av
spridningsutrustning
Om utrymmet ovan inte räcker:
• Komplett lista över preparat
• Lista över fastigheter där spridning ska ske
• Ytterligare motivering till varför kemisk bekämpning är nödvändig, val av preparat och
beskrivning av alternativa preparat och metoder
Härmed intygar jag att ovanstående lämnade uppgifter är riktiga:

Ort

Datum

Underskrift

Information
Om ni gör en anmälan får ni börja sprida tidigast 4 veckor efter att ni lämnat in anmälan om
bygg- och miljönämnden inte meddelar annat.
Om ni gör en ansökan om tillstånd eller dispens måste ni invänta ett tillståndsbeslut från byggoch miljönämnden innan ni påbörjar spridningen. Ansök därför i god tid, senast 4 veckor innan
ni tänkt påbörja spridningen.
Hur vi hanterar dina personuppgifter
De uppgifter som lämnas i denna blankett registreras i vårt ärendehanteringssystem Vision. Hur
vi hanterar personuppgifter hittar du på www.astorp.se/gdpr
Avgift
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet enligt gällande taxa. Taxan
justeras årligen.
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