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Ansökan/Anmälan om spridning av bekämpningsmedel
enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Vi tar ut en avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige för att handlägga din ansökan.
Anmälan
om yrkesmässigt använda växtskyddsmedel
enligt 41 § SFS 2014:425

Ansökan om tillstånd
för yrkesmässigt använda växtskyddsmedel
enligt 40 § SFS 2014:425

på vägområden för att förhindra spridning av
a. invasiva främmande arter, eller
b. karantänskadegörare enligt Europaparlaments
och rådets förordning EU 2016/2031 eller
bestämmelser enligt SFS 2014:425

inom idrotts- och fritidsanläggningar

inom område med en sammanhängande area
på >1000 kvadratmeter där allmänheten får
färdas fritt med undantag för åkermark

på ytor av asfalt, betong eller andra
hårdgjorda material

vid planerings- och anläggningsarbeten
på vägområden samt grusytor och andra
mycket genomsläppliga ytor

på banvall
Kravet på anmälan i 40 § gäller inte växtskyddsmedel som i
föreskrifter meddelande enligt 37 a § har undantagits från
användningsförbudet i 37 §.

Tillståndsplikten i 40 § gäller inte växtskyddsmedel som i
föreskrifter meddelande enligt 37 a § har undantagits från
användningsförbudet i 37 §.

Anmälare
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer

Ort

E-post

Fastighet
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare
Adress

Postnummer

Ort

Bekämpningsmedel
Bekämpningsmedlets namn

Registreringsnummer

Dos (kg/ha)

Klass

Bekämpningsmedlets namn

Registreringsnummer

Dos (kg/ha)

Klass

Postadress
Hedemora kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 201
776 28 Hedemora

Besöksadress
Åsgatan 62

Telefon (växel)
0225 340 00

Webbplats
hedemora.se

E-post
miljoochbyggkontoret@hedemora.se
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Spridning
Syftet av spridning

Spridningsmetod och utrustning

Tidpunkt för spridningen

Spridningsområdets storlek

Anslag om spridning kommer att sättas upp

Om nej, anmärkning

Ja

Nej

Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas innan ansökan/anmälan.
Vilka alternativ till kemisk bekämpning har ni övervägt och varför har dessa valts bort?
Metod

Motivering av varför syftet med bekämpningen inte kan uppnås med den alternativa metoden

Övriga uppgifter

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Karta ska bifogas som visar spridningsområdets läge. Skyddsvärda objekt som dricksvattenbrunnar, vattendrag,
diken, dränerings- och dagvattenbrunnar ska markeras.
Kopia av säkerhetsdatablad för aktuella bekämpningsmedel ska bifogas.
Vi börjar behandla din anmälan/ansökan när den är komplett. Glöm därför inta att fylla i alla uppgifter i blanketten och bifoga
en situationskartan samt säkerhetsdatablad.
Invänta miljöförvaltningens svar innan ni startar arbetet. För överträdelsen av 2 kapitel 40 och 41 §§ förordningen (2014:425)
om bekämpningsmedel kommer du att få betala en miljösanktionsavgift enligt 8 kapitel 10 och 11 §§ förordningen (2012:259)
om miljösanktionsavgifter.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen
(GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens
kundtjänst tel. 0225-340 00.
Postadress
Hedemora kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 201
776 28 Hedemora

Besöksadress
Åsgatan 62

Telefon (växel)
0225 340 00

Webbplats
hedemora.se

E-post
miljoochbyggkontoret@hedemora.se

