1 (2)

ANSÖKAN/ANMÄLAN
Spridning av växtskyddsmedel
Bygg- och miljönämnden
Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister
Ansökan om tillstånd för användning av växtskyddsmedel enligt 2 kap. 40 § SFS 2014:425

på tomtmark för flerfamiljshus

på lekplatser som allmänheten har tillträde till

på gårdar till skolor och förskolor

i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde

inom idrotts- och fritidsanläggning

på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

vid planerings- och anläggningsarbeten

på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor

Anmälan om användning av växtskyddsmedel enligt 2 kap 41 § SFS 2014:425

på banvall
på område som har en sammanhängande area som är större än 1000 m2 och där allmänheten får färdas fritt
på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av Jordbruksverkets
föreskrifter om bekämpning

Utförare

Uppdragsgivare

Namn

Namn

Utdelningsadress

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Telefon

Postnummer
Mobil

Telefon

E-postadress

E-postadress

Organisationsnummer

Organisationsnummer

Ort
Mobil

Faktureringsadress om annan än ovanstående Postnummer och ort
Eventuellt referensnummer eller annan uppgift vid fakturering

Fastighet som omfattas av åtgärd
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägarens namn

Fastighetsägarens adress

Växtskyddsmedel (bifoga kopia av etikett eller peparatblad för angivna Växtskyddsmedel)
Växtskyddsmedlets namn

Registreringsnummer

Verksamt ämne

Dos (t ex kg/ha)

Växtskyddsmedlets namn

Registreringsnummer

Verksamt ämne

Dos (t ex kg/ha)

Växtskyddsmedlets namn

Registreringsnummer

Verksamt ämne

Dos (t ex kg/ha)

Uppgifter om spridningen
Avsikten med spridningen
Spridningsmetod och utrustning
Beräknad tidpunkt för spridningen

Vänd →
Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping Postadress: Linköpings kommun, Miljökontoret, 581 81 Linköping
Växel: 013-20 60 00 E-postadress: miljokontoret@linkoping.se
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Uppgifter om spridningen (fortsättning från föregående sida)
Spridningsområdets läge och storlek. Bifoga karta eller skiss över spridningsområdet. Skyddsvärda objekt som dricksvattenbrunnar, vattendrag, diken,
dränerings- och dagvattenbrunnar ska markeras.

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

Beskriv hur allmänheten kommer att informeras om spridningen av växtskyddsmedel (Bifoga informationsanslag)

Har påfyllning- och rengöringsplatsen någon uppsamlingsanordning för växtskyddsmedel?
Ja

Nej

Beskriv vilka skyddsavstånd som finns mellan påfyllning- och rengöringsplatsen och:
Dricksvattenbrunn:

m

inte aktuellt

Dräneringsbrunn:

m

inte aktuellt

Dagvattenbrunn:

m

inte aktuellt

Vattendrag:

m

inte aktuellt

Sjöar:

m

inte aktuellt

Redovisa om alternativa bekämpningsmetoder har prövats och i så fall varför dessa inte används i första hand.

Spridning av växtskyddsmedel klass 1 och 2
Om växtskyddsmedel i klass 1 och 2 ska spridas ska behörighet bestyrkas för de personer som ska utföra
bekämpningen. Det kan exempelvis göras genom att bifoga kopia på intyg.

Övriga upplysningar

Namnteckning
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Anmälan/ansökan ska, senast fyra veckor innan planerad spridning, skickas till:
Linköpings kommun, Miljökontoret, 581 81 LINKÖPING
Handläggning av ansökan/anmälan är avgiftsbelagd.
Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))
Personuppgifter som lämnas i blankett behandlas av bygg- och miljönämnden för administration och andra
åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig
som behandlas av bygg- och miljönämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller
missvisande uppgifter. Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller
begäran om rättning av uppgifter.
För frågor kontakta bygg- och miljönämndens förvaltning enligt följande: Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, e-post: moskundtjanst@linkoping.se telefonnummer: 013-20 64 00

