Ansökan/anmälan om yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel
1.

ÅMÅLS KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Samhällsbyggnadsenheten

2.

Ansökan om tillstånd för användning av växtskyddsmedel
enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel
Ansökan om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel
enligt 6 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2015:2) om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel

3. Anmälan om användning av växtskyddsmedel enligt 2 kap.
41 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Skickas till:

Åmåls kommun
Samhällsbyggnadsenheten
Box 62
662 22 Åmål

Sökande
Sökande

Person-/organisationsnummer

Adress
Postnummer

Ort

Fakturaadress
Postnummer

Ev. referenskod
Ort

Telefonnummer

E-postadress

Kontaktperson (namn)
Telefonnummer

E-postadress

Utförare
Namn

Person-/ organisationsnummer

Adress
Postnummer

Ort

Fakturaadress
Postnummer

Ev. referenskod
Ort

Telefonnummer
Kontaktperson (namn)

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

E-postadress
Telefonnummer

Besöksadress
Kyrkogatan 2

E-postadress

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Fastighet för spridning
Fastighetsbeteckning
Besöksadress
Postnummer

Ort

Fastighetsägarens namn
Telefonnummer

E-postadress

Ansökan/anmälan avser
Ansökan om tillstånd för användning av växtskyddsmedel
På tomtmark för flerfamiljshus
På gårdar till förskolor och skolor
På lekplatser, i parker och trädgårdar som allmänheten har tillträde till
Vid planerings- och anläggningsarbeten
Inom idrotts- och fritidsanläggningar
På vägområden, grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
Ansökan om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel
Inom vattenskyddsområde
Anmälan om användning av växtskyddsmedel
På vägområden, för att förhindra spridning av invasiva arter
På banvallar
Inom områden som omfattas av 40 §, som har en sammanhängande area över 1000 kvadratmeter där
allmänheten får färdas fritt

Växtskyddsmedel
Växtskyddsmedlets namn

Kemikalieinspektionens registreringsnummer

Dos (t ex. kg/ha)

Växtskyddsmedel klass

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Spridning
Avsikten med spridningen

Spridningsområdets storlek

Spridningsmetod och utrustning (beskriv metod och försiktighetsåtgärder mera utförligt i bilaga)
Tidpunkt för spridningen, datum

Beräknat antal spridningstillfällen

Till ansökan/anmälan ska bifogas
▪

Bilaga 1: Karta över spridningsområdet. Markera skyddsvärda objekt som dricksvattenbrunnar,
vattendrag, diken, dränerings- och dagvattenbrunnar

▪

Bilaga 2: Beskrivning av spridningen och eventuella åtgärder ni kommer att vidta för att skydda
miljön vid tillexempel förvaring och lagerhållning, påfyllning av utrustning, skyddsavstånd eller
alternativa metoder

▪

Bilaga 3: Kopia på utförarens kunskapsbevis/tillstånd när sådant krävs

▪

Bilaga 4: Förteckning över växtskyddsmedlet om ni avser att sprida flera olika preparat

▪

Bilaga 5: Fastighetsbeteckning om spridningen gäller fler än en fastighet

Avgift
Avgift för handläggning av ansökan/anmälan debiteras sökande i enlighet med kommunens taxa för
prövning och tillsyn.

Behandling av personuppgifter
Åmåls kommun kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera denna blankett och
handlägga ditt ärende. Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning. De personuppgifter vi
behandlar är de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Personuppgifterna raderas inte. Beroende på
ärendets art kan personuppgifterna komma att delas med andra verksamheter inom kommunen och/eller
med andra myndigheter.
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan under vissa förutsättningar
ha rätt till radering eller överföring till annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha rätt att begränsa eller
invända mot personuppgiftsbehandling. Du kan återkalla ditt samtycke om du har lämnat en sådan laglig
grund. Kontaktuppgifter: Dataskyddsombud@amal.se (vid frågor)
Datainspektionen@datainspektionen.se (vid klagomål). Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden.

Sökandes underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Ort

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

