Bygg- och miljönämnden
Miljökontoret

Ansökan eller anmälan om yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel på andra
områden än jordbruksmark
(40, 41 §§ 2014:425)

Ansökan enligt 40 §

Anmälan enligt 41 §

1. Uppdragsgivare /brukare

Utförare (om annan än brukare)

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer & ort

Postnummer & ort

Kontaktperson

Kontaktperson

Telefon

Telefon

Organisationsnummer

Organisationsnummer

Vem ska fakturan skickas till?

Uppgifter om spridningen, Bifoga kartor.
(Det går bra att lämna uppgifter i en separat bilaga om utrymmet nedan inte räcker).
Fastighetsbeteckning(ar)
Adress

Inom vattenskyddsområde
Ja
Nej
Om ja:
Yttre zonen
Inre zonen

Hur stort är området som spridning ska ske inom? Beskriv området samt vilka ytor som finns (ex.
gräs, grus, asfalt eller annat hårdgjort underlag).

Vilket är syftet med spridningen?
Vilken utrusning och metod kommer att användas?
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Har utrustningen funktionstestat och godkänts av Jordbruksverket? Bifoga kopia på beslut och
testprotokoll
Nej
Behövs inte, utrustningen omfattas inte av kravet
Ja Datum:
Beskriv metod och plats för påfyllning och rengöring av sprututrustning, ange särskilt avstånd till
skyddsvärda objekt som vattenskyddsområde, ytvatten och dricksvattentäkter

Namn på de som ska utföra spridningen
Bifoga kopia på användningstillstånd
Namn

Preparat

Fullständigt namn

Regnr

Tillstånd för klass 1
och/eller klass 2

Verksamt ämne
(namn & CAS/EGnr)

Dos

Giltigt till och med

Tidpunkt/
tidsperiod för
spridning

Antal
spridning
stillfällen

Motivering till varför kemisk bekämpning bedöms vara det bäst lämpade alternativet och redogörelse
för vilka andra alternativa behandlingsåtgärder som övervägts med motivering till varför dessa valts
bort. Motivera även varför ovan preparat valts och om andra med mindre skadliga preparat övervägts.

Information till allmänheten

Beskriv hur allmänheten ska informeras om spridningen, i de fall spridning sker på platser dit
allmänheten har tillträde.

Bifoga följande till blanketten:
Kopia på funktionstest av spridningsutrustning
Kopia på godkännande från Jordbruksverket
Kopia på användningstillstånd för den/de som utför spridningen
Karta över spridningsområdet men information om vattendrag, dricks- och
dagvattenbrunnar, diken och andra skyddsvärda objekt
Om utrymmet i blanketten inte är tillräckligt, bifoga även följande:
Komplett lista över preparat
Motivering till val av preparat och beskrivning av alternativa preparat och metoder
Lista över fastigheter där spridning ska ske
Datum och underskrift
Datum och underskrift

Namnförtydligande

Telefon

E-post

Information

Om ni gör en anmälan får ni börja sprida tidigast fyra veckor efter att ni lämnat in
anmälan om bygg- och miljönämnden inte meddelar annat.
Om ni gör en ansökan om tillstånd måste ni invänta ett tillståndsbeslut från byggoch miljönämnden innan ni påbörjar spridningen. Ansök därför i god tid, senast
fyra veckor innan ni tänkt påbörja spridningen.
Bygg- och miljönämnden tar ut avgift för handläggning av ärendet enligt gällande
taxa.
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
Blanketten skickas till:
Åstorps kommun
Miljökontoret
265 80 Åstorp
miljo@astorp.se

