Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Sökande
Namn

Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon

E-postadress

Postort

Fakturamottagare om annan än sökanden
Namn/företag

Organisations-/Personnummer*

Adress

Postnummer

Telefonnummer

E-postadress

Postort

Spridning utförs av
Namn

Person-/Organisationsnummer

Behörighets-/Tillståndsnummer

Giltigt till och med (datum)

Ansökan gäller (tillståndspliktig spridning)
Tomtmark flerfamiljshus
Förskole-/Skolgårdar, lekplatser
Planerings- och anläggningsarbete
På jordbruksmark inom skyddsområde för vattentäkt
På annan mark inom skyddsområde för vattentäkt

Anmälan gäller (anmälningspliktig spridning)
Banvall
Idrottsanläggning
Område större än 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt

Beskrivning
Karta med sprodningsområde markerat

Skäl till varför kemsik bekämpning anses behövas

Spridningsmedel

Tidpunkt fär spridning

Bekämpning utförs mot
Bekämpning utförs mot
Svamp
Insekter
Ogräs
Vilken typ

_
Namn på preparat

Reg nr

Akiv substans

1
2
3
4
5

Spruta/Sprutor
Fabrikat

Typ
Bredspruta
Bandspruta
Tankstorlek

Extra färskvattentank för rengöring
Ja
Nej
Storlek

Godkänt funktionstest utfört datum

Protokoll

Rampbredd

Dos/hektar

Alernativa metoder
beskriva alternativ metoder

Bilagor
Varuinformationsblad, ämnesblad m m om bekämpningsmedel som avses att användas

Kopia på sprutjournal insändes efter besprutning

Påfyllning/rengöring av sprutor
Fastighet där påfyllnad sker (adress)

Typ (biobädd/tät platta med uppsamling utan avlopp)

Avstånd till närmaste vattentäkt

Plats för rengöring av spruta

Fastighet/Fastigheter där spridning ska ske
Fastighetsbeteckning/-ar för vilken/vilka tillstånd sökes

Markkarta finns
Ja
Nej
Årtal

Markförhållanden (jordart, mullhalt, pH)

Följande finns på fastigheten/fastigheterna
Vattentäkt, grävd eller borrad
Öppna diken
Vattendrag, sjö, märgelgrav eller liknande
Dagvatten eller dräneringsbrunnar
Ange avstånd mellen ovanstående och platsn för spridning

Avgifter
OBS! För handläggningen av detta ärende tas en avgift ut enligt fastslagen taxa för Miljönämndes
verksamhet.

Blankett skickas till
Om blanketten inte skickas direkt i formuläret kan den skickas till:
Postadress: Sotenäs kommun, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 456 80 Kungshamn
E-postadress: miljoenheten@sotenas.se
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress och personnummer. Syftet
med en sådan behandling är för att kunna utföra myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning.
Vi får dina uppgifter från dig via denna blankett samt vid behov ifrån lantmäteriets fastighetsregister.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna utföra myndighetsutövning enlig
miljöbalken, livsmedelslagen med flera. Dina uppgifter kommer att sparas för all framtid i enlighet
med särskild lagstiftning, se Arkivlag (1990:782) 3§.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med allmänheten efter begäran om offentlig handling
och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra
skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter
till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden i mellersta Bohuslän 212000-1322. Du har rätt att kontakta
oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller
för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på epost: miljoenheten@sotenas.se, via brev:
Sotenäs kommun, Miljönämnden, 45680 Kungshamn eller via telefon 0523-66 40 00. Du når vårt
dataskyddsombud på dso.sotenas@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, ring 08-657
61 00 eller mejla datainspektionen@datainspektionen.se.

