ANSÖKAN/ANMÄLAN
om yrkesmässig spridning av
bekämpningsmedel

Sida
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Verksamhetsområde miljö och bygg
Blankettanvisning

Enligt NFS 2015:2, se även förordning 2014:425 om
bekämpningsmedel

Skickas till:

Ludvika kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Verksamhetsområde miljö och bygg
771 82 Ludvika

Sökande
Namn

Person- eller organisationsnummer

Gatuadress

E-postadress

Postnummer och -ort

Telefonnummer dagtid

Mobilnummer

Kontaktperson
Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer och ort för faktureringsadress

Fakturareferens (till exempel XX-nummer, ID-nummer)

Kontaktperson för faktura

Behörighet/tillstånd diarienummer

Giltighetsdatum till och med

Spridning utförs av
Företag

Organisationsnummer

Kontaktperson
Gatuadress

Postnummer och -ort

Telefonnummer

E-postadress

Behörighet/tillstånd diarienummer

Giltighetsdatum till och med

Fastighet där spridning ska ske
Fastighetsbeteckning/fastighetsbeteckningar som tillstånd söks för

Ansökan gäller tillståndspliktig spridning
 på tomtmark för flerfamiljshus
 på gårdar till skolor och förskolor
 på lekplatser dit allmänheten har tillträde
 i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 inom idrotts- och fritidsanläggningar
 vid planerings- och anläggningsarbeten
 på vägområden, grusytor och andra genomsläppliga
ytor
 på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda
material

Ludvika kommun
Postadress

771 82 Ludvika

Anmälan gäller anmälningspliktig spridning
 på vägområden, för att förhindra spridning av
invasiva främmande arter eller andra arter som
omfattas av Jordbruksverkets föreskrifter om
bekämpning
 på banvallar
 inom områden som inte omfattas av
tillståndspliktiga krav och som har en
sammanhängande area överskriden

Hemsida

E-post

Besöksadress

Telefon

www.ludvika.se
Carlavägen 24
771 30 Ludvika

Organisationsnr

212000-2270

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Fax

0240-810 26

Bankgiro

467-5088
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Namn eller annan tydlig beskrivning av området där bekämpningsmedel ska spridas (bifoga gärna karta med området markerat)

Skäl till varför bekämpning behövs

Spridningsmetod (till exempel sprutning, avstrykning)

Datum för spridning

Bekämpning utförs mot

 svamp, typ __________________
 insekter, typ _________________
 ogräs, typ ___________________
Namn på preperat

Aktiv substans

Reg nummer

Dos på hektar

Spruta/sprutor
Typ av spruta

 Bredspruta
Fabrikat

 Bandspruta

Tankstorlek

Godkänt funktionstest utfört, datum
Protokollsnummer (protokoll bifogas)

Rampredd

Påfyllning/rengöring av sprutor
Fastighet där påfyllning sker, adress

Plats för rengöring av spruta

Typ

Avstånd till närmaste vattentäkt

Finns extra färskvattentank för rengöring?
 Ja, storlek på tanken________________________

 Nej

Markförhållanden där spridning ska ske
Fastighet där påfyllning sker, adress

Plats för rengöring av spruta

Markera vad av följande som finns på fastigheten/fastigheterna

 vattentäkt, grävd eller borrad
 öppna diken
 vattendrag, sjö, märgelgrav eller liknande
 dagvatten eller dräneringsbrunnar

Ange avstånd mellan ovanstående och platsen för spridning
_______________________________________________

Finns markkarta?

 Ja

 Nej

3
Alternativa metoder
Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker sla övervägas. Vilka alternativ till kemisk bekämpning har övervägts? Beskriv varför dessa
har valts bort

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning
Namnförtydligande

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679,
Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr.

Bifogade handlingar
-

Kopia på markkarta eller om sådan saknas fastighetskarta med inritade skyddsavstånd
Kopia på protokoll från funktionstest av sprutan
Varuinformationsblad, ämnesblad med mera om bekämpningsmedel som avses att
användas
Karat med markerade områden som avses att besprutas

Observera att kopia på spurjournal ska skickas in efter besprutningen
Avgift

Avgift för prövning av anmälan tas ut enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

