Ifylld blankett skickas till
Miljöenheten
Box 52
387 21 Borgholm
Telefon 0485-880 00
Telefon / Besökstid vardagar 8.00-16.00

Anmälan om spridning av bekämpningsmedel
Enligt 2 kap 41 § SFS 2014:425
Sökande
Namn/Företag

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postnr/Postort

Telefon/Mobiltelefon

E-post

Spridning avses utföras av
Namn/Företag

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postnr/Postort

Telefon/Mobiltelefon

E-post

Plats för spridning
På banvall
Område större än 1000 m² där allmänheten får färdas fritt
(undantaget åkermark)

Vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande
arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om
bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat

Uppgifter om spridning
Beskrivning av spridningsområdets läge och storlek

Avsikten med spridning

Bekämpningsmedlets namn och registreringsnummer
Beräknad dos
Beräknad tidpunkt för spridningen eller spridningarna

Avgift
Miljöenheten tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Avgiften är fastställd av
kommunfullmäktige i Borgholms kommun och betalas i efterskott mot faktura.
Bilaga som ska medfölja anmälan


Karta (kartskiss eller ekonomiska kartan) över aktuellt spridningsområde där läge och storlek framgår,
samt fastighetsgränser är markerade

Viktig information
Anmälan ska inlämnas till miljöenheten i Borgholms kommun senast sex veckor innan bekämpning är
planerad.
För att ansökan ska kunna behandlas ska den vara korrekt ifylld och bilaga ska medfölja.
Den som avser att sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt (undantaget
åkermark) ska en vecka i förväg informera om spridningen på väderbeständiga och väl synliga anslag (minst
av A5 format), vilka ska innehålla följande uppgifter:
 Kartskiss över spridningsområdet
 Namn, adress och telefon till utförare av spridning
 Avsikten med spridningen
 Bekämpningsmedlets namn och registreringsnummer
 Beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen, samt vart man kan vända sig för mer information
om spridningen.
Anslagen ska tas bort inom åtta månader efter det att spridningen avslutas, dock tidigast en månad efter
spridningen.
Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos miljöenheten i Borgholms kommun. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller
myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och
kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem
enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få
information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av
felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Miljöenheten i Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.
Personuppgiftsansvarig för miljöenheten är miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.
Underskrift
Namn

Datum

Sökandes underskrift

