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Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Ansökan om tillstånd för användning av  
växtskyddsmedel enligt 40 § SFS 2014:425

på tomtmark för flerfamiljshus inom vattenskyddsområde

på gårdar till förskolor och skolor

på lekplatser, i parker och trädgårdar som allmänheten har tillträde till

vid planerings- och anläggningsarbeten på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva arter

inom idrotts- och fritidsanläggningar på banvallar

på vägområden, grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor inom områden som inte omfattas av 40 §, som har en sammanhängande 
area över 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt 

på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Uppdragsgivare
Namn

Utdelningsadress

Postnummer Ort

Kontaktperson

Telefon/mobil

E-post

Organisationsnummer

Faktureringsadress

Fastighet, bifoga förteckning om fler än en.

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Fastighetsägarens namn

Fastighetsägarens adress

Bekämpningsmedel, bifoga förteckning om fler än en.

Bekämpningsmedlets namn Kemikalieinspektionens registreringsnummer

Dos (t ex kg/ha) Bekämpningsmedelsklass

Spridning
Avsikten med spridningen Spridningsområdets storlek. Kom ihåg att bifoga karta.

Spridningsmetod och utrustning. Beskriv metod och försiktighetsåtgärder mera utförligt i bilaga.

Tidpunkt för spridningen, datum Beräknat antal spridningstillfällen

Anmälan om tillstånd för spridning av  
växtskyddsmedel enligt 6 kap 1 § NFS 2015:2

Anmälan om användning av  
växtskyddsmedel enligt 41 § SFS 2014:425 

Utförare
Namn

Utdelningsadress

Postnummer Ort

Kontaktperson

Telefon/mobil

E-post

Organisationsnummer

Faktureringsadress
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Miljöförvaltningen
Box 7012, 402 31 Göteborg 
Besöksadress: Karl Johansgatan 23 
Telefon: 031-365 00 00 
www.goteborg.se

PuL – så behandlas dina personuppgifter
Dina personliga uppgifter registreras enligt Personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att dina uppgifter lagras, sparas och bearbetas 
i miljöförvaltningens register. 
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljöförvaltningen.

Till ansökan ska du bifoga

Karta över spridningsområdet. Markera skyddsvärda objekt som dricksvattenbrunnar, vattendrag, diken, dränerings- och dagvattenbrunnar.

Beskrivning av spridningen och eventuella åtgärder ni kommer att vidta för att skydda miljön vid till exempel förvaring och lagerhållning,  
påfyllning av utrustning, skyddsavstånd eller alternativa metoder.

Kopia på utförarens kunskapsbevis/tillstånd när sådant krävs.

Bekämpningsmedelsförteckning om ni avser att sprida flera olika preparat.

Fastighetsförteckning om spridningen gäller fler än en fastighet.

Avgift
För prövning av ansökan om tillstånd och handläggning av anmälan tar miljö- och klimatnämnden ut en timavgift enligt taxa 
som kommunfullmäktige har beslutat. Om du inte anmäler eller ansöker om tillstånd kan du bli skyldig att få betala en miljö-
sanktionsavgift eller bli åtalad för brott mot miljöbalken. 

Har du frågor?
Kontakta miljöförvaltningen för mer information, tel 031-365 00 00. 
Eller besök www.goteborg.se

Namnteckning
Ort och datum

Namnteckning Namnförtydligande
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