Spridning av kemiska bekämpningsmedel
Ansökan/anmälan enligt 40 § respektive 41 § förordning (2014:425)
om bekämpningsmedel

Spridningen ska utföras av
Företag, namn

Organisationsnummer/personnummer

Postadress

Postnummer och ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefon:

E-post

Uppgifter om spridningen




Ansökan om tillstånd enligt 2 kap 40 §
Anmälan enligt 2 kap 41 §

Beskriv var spridningen kommer att ske (tex tomtmark, fritidsanläggning, område större än 1000 m2 där
allmänheten får färdas fritt, åkermark)

Fastighetsbeteckning där spridning kommer ske ange samtliga om det är fler

Fastighetsägare

Organisationsnummer/personnummer

Postadress

Postnummer och ort

Epost:

Telefon:

Ange vilka skyddsavstånd som kommer hållas till dricksvattenbrunn, dräneringsbrunnar, dagvatten, sjö eller
vattendrag

Kommer hantering av bekämpningsmedel ske inom eller i närheten av vattenskyddsområde och i så fall vilket

Syftet med spridningen

Postadress
Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Besöksadress
Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

E-post
miljo@sater.se

Webbplats
sater.se

2 (3)

Motivering till att mekaniska metoder inte kan användas

Beräknad tidpunkt/tidpunkter för spridningen

Uppgifter om bekämpningsmedel
Preparatets namn

Reg nr

Antal gånger/
år som
spridning sker

Beräknad
dos

Utrustning
Beskriv vilken typ av spridningsutrustning som kommer användas, Rambredd, tankstorlek.

Påfyllning och rengöring av spridningsutrustning
Fastighet där påfyllning sker
Plats för påfyllning (i fält, biobädd, tät platta eller
annat)

Avstånd till närmaste vattentäkt, dagvatten, dike eller
likande

Plats för rengöring (i fält, biobädd, tät platta eller
annat)

Avstånd till närmaste vattentäkt, dagvatten, dike eller
liknande

3 (3)

Beskriv hur rengöringen av utrustningen går till och var rengöringsvatten tar vägen

Övriga upplysningar och kommentarer

Till ansökan ska bifogas





Karta som visar spridningsområdets läge och storlek samt där vattendrag, dagvattenbrunnar och
vattentäkter är markerade
Kopia på behörighetsbevis för spridning av bekämpningsmedel
Kopia på godkännande från Jordbruksverket gällande sprututrustning
Simuleringar i MACRO-DB för de växtskyddsmedel som ska användas (om spridningen ska utföras inom
vattenskyddsområde)

Hantering av personuppgifter
Kommunen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som kommunen tar emot. Uppgifterna kommer
att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För att få mer information om hur personuppgifterna behandlas
i ditt ärende hänvisar vi till kommunens webbplats.
Ort och datum:
Namnteckning:

Namnförtydligande:

Avgift
En avgift för handläggningen kommer tas ut enligt taxan som fastställts av kommunfullmäktige.

Ansökan/anmälan och bilagor skickas till
miljo@sater.se eller med post till Säters kommun, Miljö- och byggenheten 783 32 Säter

