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Anmälan om användning
av växtskyddsmedel
Enligt 2 kap. 41 § förordningen (2014:425)
om bekämpningsmedel

Kontaktuppgifter till den för vars räkning spridning utförs
Företags namn

Organisations- eller personnummer

Adress

Postnummer

Kontaktperson

E-post

Telefon/Mobilnummer

Faktureringsadress

Kontaktuppgifter till det företag som utför spridningen
Företagsnamn
Organisationsnummer
Gatuadress

Postadress

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Anmälan avser bekämpning på
☐ Vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter.
☐ Banvall.
☐ Annat område som inte omfattas av tillståndskrav och har en sammanhängande area på mer än
1000 kvadratmeter och där allmänheten får färdas fritt.
Planerad bekämpning (bifoga karta):
Fastighet/fastigheter där bekämpning ska ske:

Hur stor areal ska bekämpning ske på:
Spridning utförs av (om fler personer – ange dessa under övriga upplysningar)
Namn:
Behörighet/tillståndsnummer:

Giltigt t.o.m:

Tillstånd söks för perioden (Normalt tidsbegränsas tillstånd till max. 3 år)
Från och med:

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Till och med:

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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Vad är syftet med bekämpningen?

Växtskyddsmedel som ska användas:
Namn

Dos

Reg.nr.

Vad ska bekämpas

Frekvens
återkommande
bekämpning

Spruta (om fler sprutor används anges dessa på samma sätt under övriga upplysningar).
Typ
Godkänt funktionstest utfört datum:

Protokollnummer:

Godkänd av Jordbruksverket? (Bifoga kopia på godkännande)

Skyddsåtgärder och motivering
Var sker påfyllning och rengöring av sprutan:
Vilka skyddsåtgärder tas vid påfyllning och rengöring av sprutan:

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att minska risken för spridning utanför tänkt område (exempelvis
vindavdrift och läckage till grundvatten)?

Vilka åtgärder sker för att minimera användningen av bekämpningsmedel? (IPM)

Motivera varför bekämpningsmedel måste användas?

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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Detta ska bifogas anmälan:


Karta som visar:
o Områden där spridning ska ske
o Eventuellt spridningsfria zoner
o Plats för påfyllning, rengöring och förvaring av spridningsutrustning
o Avstånd till objekt som kräver extra hänsyn




Kopia på intyg att sprutan är godkänd av Jordbruksverket för att få användas
Kopia på användartillstånd för bekämpningsmedel

Avgift
För handläggning i samband med anmälan debiterar miljöenheten en timavgift på 872 kr per timme
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgift tas ut för den tid som vi lägger ner på skrivelser,
eventuell inspektion, beslut, registerhållning mm i samband mer ert ärende.
Personuppgiftsinformation: Jag har läst ” Information om behandling av registrerade
personuppgifter” i bilagan.

Underskrift
(Anmälan ska undertecknas av verksamhetsansvarig).
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Anmälan skickas till: Miljöenheten, Box 201, 524 23 Herrljunga

Information
Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller ängar. Yrkesmässig spridning av
bekämpningsmedel på nedan uppräknade platser kräver tillstånd:
 På tomtmark för flerfamiljshus
 På gårdar till förskolor, skolor eller allmänna lekplatser
 Vid planerings- och anläggningsarbeten
 Inom skyddsområde för vattentäkt
 Inom idrotts och fritidsanläggningar
 I parker och trädgårdar där allmänheten har tillträde
 På mycket genomsläppliga ytor
 På vägområden med grusytor och ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material
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Information om behandling av registrerade
personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska du få information när dina personuppgifter
registreras och behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när
uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

Registrerade personuppgifter
Vi behöver spara och behandla de här personuppgifterna om dig: Namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, mailadress och
fastighetsbeteckning. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera den ansökan som
du lämnat in till oss.

Källa till personuppgifter
Herrljunga kommun har fått dina uppgifter från din ansökan/anmälan. Vi tillämpar alltid
gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden
för att behandla dina personuppgifter är Miljöbalken och Livsmedelslagen. Dina uppgifter att
du har inkommit med ansökan/anmälan kommer att bevaras i Herrljunga kommuns arkiv.

Eventuell delning av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar om dig kan i vissa fall delas med andra myndigheter t.ex
Länsstyrelsen, Mark-och miljödomstolen eller andra personer/företag enligt Offentlighets- och
sekretesslag (2009:400). Vårt personuppgiftsbiträde, EDP Consult AB, sköter leverans och support av vårat
verksamhetssystem där dina uppgifter finns registrerade.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överlåta dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig är: Bygg- och miljönämnden, Herrljunga kommun, Box 201, 524 23
Herrljunga, Org. Nr 212000-1520. 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 eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta
oss på: herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se eller via kommunens växel: 0513- 17 000.
Fråga efter miljöenheten.
Du når vårt dataskyddsombud på: dso@borasregionen.se Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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