Ankomststämpel

Anmälan om spridning av bekämpningsmedel på
vägområde, för att förhindra spridning av invasiva
främmande arter eller andra arter som omfattas av
föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk
har meddelat, på banvall, inom område som inte
omfattas av krav på tillstånd enligt 40 § och som har
en sammahängande area större än 1000 m² där
allmänheten får färdas fritt
1. Spridning skall utföras av
Namn / företag

Adress
Postadress
Sprutbehörighet/tillstånd nr

Giltigt t. o. m.

Mobiltelefon

Telefon - bostad

Organisations-/personnummer

Fax

E-postadress

2. Uppgifter om spridningen
Vägområde
Banvall
Område större än 1 000 m2 där allmänheten får färdas fritt (ej åker)
Fastighetsbeteckning/-ar där spridning planeras

Fastighetsägare

Telefon dagtid

Fax

Adress

Postnummer

Ort

Beräknad tidpunkt för spridningen
Preparat

Total mängd preparat som kommer att användas

Reg. nr.

Dos

Total yta som ska bekämpas

Finns följande på eller intill fastigheten/-erna där spridning planeras
Vattendrag, sjö, märgelgrav eller liknande

Avstånd:

meter

Dagvatten- eller dräneringsbrunn

Avstånd:

meter

Vattentäkt (grävd eller borrad)

Avstånd:

meter

Spridningsutrustning

Plats för påfyllning och rengöring av spruta

Datum för senaste funktionstest av spruta

3. Övriga upplysningar

Krav enligt föreskriften
Krav på anmälan finns i 41 § SFS 2014:425.
Enligt 45 § SFS 2014:425 ska den som avser att sprida växtskyddsmedel på områden där
allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark, innan spridningen sker informera om den på
väl synliga anslag. För tydlig information om vad som krävs finns i NFS 2014:2 8 §. Se bilaga 1.
4. Bilagor som ska bifogas ansökan
Bilaga A: Kopia på sprutbehörighet.
Bilaga B: Karta över området med tänkta spridningsytor markerade.
Bilaga C: Åtgärdsplan för hur användningen av ogräsmedel och svampmedel kan minskas.

När du skickar in denna blankett till Ystad-Österlenregionens miljöförbund kommer vissa personuppgifter om dig
behandlas. Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats
www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/organisation/behandling-av-personuppgifter/
Datum

Underskrift av sökanden

Upplysningar
Anmälan skall lämnas in till miljöförbundet senast fyra veckor före planerad bekämpning.
För att få en så kort handläggningstid som möjligt är det viktigt att du fyller i alla uppgifter och skickar med
eventuella bilagor.
För handläggning av anmälan tar Ystad-Österlenregionens miljöförbund ut en av kommunfullmäktige
fastställd avgift på f.n. 3 045 kr. Avgiften gäller under förutsättning att ansökan är komplett. Överskjutande
tid debiteras enligt timtaxa. Timtaxan är f.n. 1 015 kr. Avgift för prövning skall enligt taxan erläggas av
sökanden. Anmälan kan leda till beslut om förbud. Även i sådana fall skall avgift för prövning erläggas
enligt taxan.
Godkänd anmälan sträcker sig över en treårsperiod.
Blanketten insändes till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2
273 36 Tomelilla
Tel: 0417-57 35 00 Mail: exp@ystadosterlenmiljo.se

Bilaga 1
Utdrag ur SNFS 2015:2:

8 kap. Information till allmänheten
1 § Den som avser att sprida växtskyddsmedel enligt 2 kap. 45 § förordningen (2014:425) om
bekämpningsmedel ska senast en vecka före spridningen informera om den på väl synliga anslag.
Informationen ska lämnas på anslag av minst A5-format av väderbeständigt material.
Anslagen ska innehålla:
1. karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal,
2. kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i förekommande fall till den för
vars räkning spridningen ska ske,
3. syftet med spridningen,
4. växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt ämne,
5. beskrivning av spridningsmetod, och
6. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.
Anslagen ska sitta kvar minst en månad efter spridningen.

