Anmälan om yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel

~ Vetlanda

Enligt 41 §, 2 kap. SFS 2014:425 och NFS 2015:2

Anmälan avser
Banvall

□
□

Vägområden för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter eller
karantänskadegörare
Områden större än 1 000 m2 som inte omfattas av förbud1 eller krav på tillstånd2 där allmänheten får
färdas fritt (ej åkermark)

□

Sökande
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Gatuadress

Postnummer och ort
Kommunicering via e-post?
Ja
Nej

E-postadress

□

Telefon/mobil

□

Uppgifter om personen som ska utföra den kemiska bekämpningen1
Namn (om annan än sökande)

Telefon/mobil

Gatuadress

Postnummer och ort

Sprutförarens namn

Aktuellt kunskaps-/tillståndsbevis, nr

1. Om det finns fler än en person som utför bekämpningen lämnas kontaktuppgifter om möjligt till de personer som utför
bekämpningen på respektive plats. Aktuellt kunskaps-/tillståndsbevis krävs vid användning av preparat klass 1 och 2.

Typ av kemiska bekämpningsmedel
Reg.nr

1

Namn

Dos/ytenhet

förbud enligt 2 kap. 37 § SFS 2014:425 gäller till exempel en del områden som allmänheten har tillträde till såsom skolgårdar,

gårdar till förskolor, på lekplatser, i parker eller trädgårdar, områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden.
Förbud gäller till exempel också inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt, på tomtmark för
bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller på växter inomhus med vissa undantag.
2

Enligt 2 kap. 40 § SFS 2014:425 krävs tillstånd för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom idrotts- och

fritidsanläggningar, vid planerings- och anläggningsarbeten, på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor,
och på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Hur, var och när bekämpningsmedel kommer att användas2
Reg.nr

Metod

Område

Ber. tidpunkt

2. Ange den spridningsmetod som kommer att användas. De aktuella områdena markeras på en karta. Beräknad tidpunkt för
användning av respektive preparat anges. Spridning av bekämpningsmedel i områden där barn vistas ofta ska undvikas.

Bekämpningens avsikt
Bekämpningen utförs mot

□ svamp

□ insekter □ ogräs

Ange typ eller namn: _________________________________________________________________________
Motivera varför kemisk bekämpning måste ske samt varför denna inte kan ske med alternativa metoder
(exempelvis termisk bekämpning och mekanisk bearbetning).

Skyddsåtgärder
Beskriv de skyddsåtgärder ni kommer vidta (skyddsavstånd, information till allmänheten osv.)

Uppföljning

Beskriv hur ni planerar att följa upp vilken verkan bekämpningen har fått (fotodokumentation, provtagning
eller annat)

Bilagor

□ Kopia på aktuellt kunskaps-/tillståndsbevis
□ Karta med markering var bekämpningsmedel kommer att användas och var brunnar och ytvatten finns
□ kopia på protokoll av funktionstest av traktorburen spruta
Information
Avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa som fastställts i kommunfullmäktige.
Information om personuppgiftshantering
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registrering görs för att vi på ett
säkert sätt ska kunna hantera ditt ärende. Vi kommer att hantera dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter
som finns registrerade på dig, få uppgifter raderade samt få rättelse om något är felaktigt.
Läs mer https://kommun.vetlanda.se/gdpr
Miljö- och byggförvaltningen, 574 80 Vetlanda
Telefon: 0383-971 80, miljo.bygg@vetlanda.se

