Ansökan om tillstånd för
kemisk bekämpning
Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 Skövde
eller miljoskaraborg@skovde.se

Spridning ska utföras av
Företagets namn

Organisations-, person- eller samordningsnummer

Adress

Postnummer

Telefon dagtid, helst mobiltelefon

E-post

Postort

Uppgifter om vart fakturan ska skickas
Företagets namn

Organisations-, person- eller samordningsnummer

Fakturaadress (om annan än ovan)

Postnummer

Postort

Fakturareferens (t.ex. referensnummer, YY nummer, ID nummer)

 Ja tack, skicka återkoppling på ansökan med e-post.
Var kommer spridningen att ske?
Spridningen kommer att ske











på tomtmark för flerfamiljshus
på gård till förskolor och skolor
på lekplatser som allmänheten har tillträde till
i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
inom idrotts- och fritidsanläggningar, t.ex. golfbanor
vid planterings- och anläggningsarbeten
på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
inom skyddsområde för vattentäkt
Ange vattenskyddsområde: __________________________________________________________________________

Fastighetsägare

Kontaktperson

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Postort

Avstånd till närmaste:

dricksvattenbrunn

m

dagvatten

m

vattendrag

m

sjö

m

Spridningsområdets fastighetsbeteckning(ar)

Kommun

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-postadress

Miljösamverkan östra Skaraborg
541 83 Skövde

Hertig Johans torg 2
Skövde

0500-49 36 30

miljoskaraborg@skovde.se

Fax

Webbplats

0500-41 83 87

www.miljoskaraborg.se

Var kommer spridningen att ske? (fortsättning)
Beskriv avsikten med spridningen.

Namn på bekämpningsmedel
som ska användas

Reg. nr
(KemI)

Beräknad
dos
(liter/hektar)

Beräknad tidpunkt för
spridning/spridningar
(månad och år)

Bifoga följande
• Kopia av preparatblad för de aktuella bekämpningsmedlen.
• Karta över spridningsområde.

Information om avgift
• Miljösamverkan östra Skaraborg tar ut en avgift för handläggning av ansökan om spridning av
kemiska bekämpningsmedel, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Övriga upplysningar
• Tänk på att lämna in ansökningshandlingarna i god tid (minst sex veckor) innan ni planerar att
börja spridningen.
• Ni får inte börja bekämpningen innan ni fått ett beslut från Miljönämnden östra Skaraborg.

Ansökan inlämnad av
Datum

Namn

Behandling av personuppgifter, information enligt 23-25 §§ personuppgiftslagen.
Miljönämnden östra Skaraborg är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. De personuppgifter som du lämnar i
denna handling behandlas digitalt av Miljösamverkan östra Skaraborg för att ärendet ska kunna handläggas, för administration
och för statistik. Du har rätt att efter skriftlig ansökan få information om vilka personuppgifter som rör dig och som vi behandlar.
Miljönämnden är skyldig att snarast rätta felaktiga uppgifter. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelserna kan
komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
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