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Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Ansökan om tillstånd för användning av
växtskyddsmedel enligt
40 § SGS 2014:425

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

på tomtmark för flerfamiljshus

☐

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel enligt
6 kap 1 § NFS 2015:2

☐

Inom vattenskyddsområde

på gårdar till förskolor och skolor
på lekplatser som allmänheten har tillträde till
i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
inom idrotts- och fritidsanläggningar

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

☐

På vägområden, för att förhindra spridning av invasiva arter eller
andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som
Statens jordbruksverk har meddelat

på vägområden, grusytor och andra mycket genomsläppliga
ytor

☐

på banvallar

på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material

☐

inom områden som inte omfattas av 40 § och som har en
sammanhängande area över 1000 kvadratmeter dör allmänheten
år färdas fritt

vid planerings- och anläggningsarbeten

Uppdragsgivare

Utförare

Namn

Namn

Utdelningsadress
Postnummer

Utdelningsadress
Ort

Postnummer

Kontaktperson

Kontaktperson

Telefon/mobil

Telefon/mobil

E-post

E-post

Organisationsnummer

Organisationsnummer

Fakturadress

Fakturadress

Fastighet, bifoga förteckning om fler än en
Fastighetsbeteckning

Ort

Fastighetsadress

Fastighetsägarens namn
Fastighetsägarens adress
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Bekämpningsmedel, bifoga förteckning om fler än en
Bekämpningsmedlets namn

Kemikalieinspektionens registreringsnummer

Dos (t.ex. kg/ha)

Bekämpningsmedelsklass

Spridning

Avsikten med spridningen

Spridningsområdets storlek (Bifoga karta)

Spridningsmetod och utrustning. Beskriv metod och försiktighetsåtgärder mer utförligt i bilaga
Tidpunkt för spridningen, datum

Beräknat antal spridningstillfällen

Följande uppgifter ska bifogas anmälan:
•
•
•
•
•

Karta över spridningsområdet. Markera skyddsvärda objekt som dricksvattenbrunnar,
vattendrag, diken, dränerings och dagvattenbrunnar.
Beskrivning av spridningen och eventuella åtgärder ni kommer att vidta för att skydda miljön
vid till exempel förvaring och lagerhållning, påfyllning av utrustning, skyddsavstånd eller
alternativa metoder.
Kopia på utförarens kunskapsbevis/tillstånd när sådant krävs.
Bekämpningsmedelsförteckning om ni avser att sprida flera olika preparat.
Fastighetsförteckning om spridningen gäller fler än en fastighet.

Avgifter
För handläggning av anmälan tas en timavgift ut enligt kommunfullmäktiges taxa. För information om
aktuell timavgift kontakta bygg- och miljöenheten. När du skickar in din anmälan är det viktigt att den
är så komplett som möjligt för att minska handläggningstiden.

Verksamhetsansvariges namnteckning
Ort och datum

Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Upplysningar
Kontakta bygg- och miljöenheten för närmare upplysningar på telefon 0322-600 600.
Vårgårda kommun bygg- och miljöenheten, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande
lagstiftning. Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad
GDPR) och enligt Sveriges dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer
att hanteras i enlighet med dessa bestämmelser. Mer information om hur vi behandlar dina
personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt kontaktuppgifter hittar du
på www.vargarda.se.

Postadress: 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45
Vx: 0322-60 06 00 ● Fax: 0322-60 09 60 ● Org.nr: 212000-1454
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se

