Skickas till:
Tranås kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
573 82 TRANÅS
bygg – livsmedel – miljö

bm@tranas.se

ANMÄLAN
om spridning av växtskyddsmedel
(2 kap 41 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel)
Anmälare (den som ska utföra bekämpningen)

Fastighetsägare (om annan än anmälaren)

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Person-/organisationsnummer

Person-/organisationsnummer

Telefon dagtid

Telefon dagtid

E-post

E-post

Specificering av anmälan
Anmälan gäller kemisk bekämpning på:
Vägområde

Banvall

Annat anmälningspliktigt område:

Kemiska bekämpningsmedel som kommer att användas
Preparat

Registreringsnummer

Verksamt ämne

Bifoga preparatblad!

Områden, tid, känsliga objekt
Fastighetsbeteckning

m2

Spridningsmetod

Dos

Beräknad tidpunkt för bekämpningen (start- respektive slutdatum)

Känsliga objekt i närheten av de ytor som ska bekämpas
Vattentäkt,

grävd /

borrad

Ja, avstånd:

m

Nej

Öppna diken eller vattendrag

Ja, avstånd:

m

Nej

Sjö

Ja, avstånd:

m

Nej

Dagvatten- eller dräneringsbrunnar

Ja, avstånd:

m

Nej

Orsak till varför bekämpningen behövs (problem och omfattning av dessa)

Förklaring varför andra metoder än kemisk bekämpning inte kan användas

Beskrivning av eventuella försiktighetsmått som kommer att vidtas

Underskrift (Jag har tagit del av information om behandling av mina personuppgifter, se nedan)
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Information
Bilagor till anmälan
Till anmälan ska du bifoga följande:
 Karta i skala 1:2 500 eller 1:5 000 som visar vilka områden som kommer att bekämpas,
 Preparatblad för de bekämpningsmedel som kommer att användas.
 Kopia av utbildningsbevis och användningstillstånd, om ansökan gäller produkter som avses i
förordningen om bekämpningsmedel (2014:425), 2 kap 18 § och 19 § (behörighetsklass 1 L
eller 2 L). Vilken behörighetsklass ett medel har kan du se i Kemikalieinspektionens
bekämpningsmedelsregister och på etiketten.
Upplysningar
Du ska lämna in anmälan senast fyra veckor före den dag då du planerar att genomföra
bekämpningen.
Avgift
För handläggning av anmälan tar vi ut en avgift, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige
(KF § 299, 2016-12-05 och KF § 222, 2019-11-11). Avgiften är 925 kronor per timme nedlagd
handläggningstid.
Hantering av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras av oss och användas
för ärendets hantering. Alla uppgifter i våra system är offentliga och vi kan komma att lämna ut
allmänna och offentliga uppgifter, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
om någon begär det. Vi kan även komma att skicka kopior på beslut och andra handlingar, som
innehåller dina personuppgifter, till tredje part, exempelvis sakägare, andra myndigheter,
borr-/gräventreprenörer och liknande.
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de
uppgifter som vi behandlar. Skriftlig begäran skickas till:
Tranås kommun, Bygg- och miljönämnden, 573 82 TRANÅS eller bm@tranas.se.

