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Miljökontoret
Borlänge kommun
781 81 BORLÄNGE

Anmälan/ansökan om spridning av bekämpningsmedel
Enligt 40 och 41§§ förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
Sökande
Namn

Personnr./org.nr.

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Fakturaadress (om annan än adressen ovan)
E-postadress

Telefon

Spridningen sker på uppdrag av, namn

Personnr./org.nr.

Uppgifter om sprutförare
Namn

Telefon

Adress

Postnummer och ort

Behörighet/tillståndsnummer

Giltigt till och med

Plats för användningen (bifoga förteckning om flera fastigheter)
Fastighetsbeteckning(ar)

Fastighetsägare

Preparat (bifoga förteckning om fler preparat ska användas)
Preparatets namn

Dos

Mängd

Yta

Anmälan om spridning ska ske på någon av följande platser:
På vägområden, för att förhindra spridning av invasiva arter
På banvallar
Inom område som inte omfattas av tillstånd men som har yta över 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt.

Postadress
Miljökontoret
781 81 Borlänge

Besöksadress
Sveagatan 21

Telefon servicecenter
0243-740 00

E-post
miljokontoret@borlange.se
borlange.se
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Ansökan om spridning ska ske på någon av följande platser:
Tomtmark för flerfamiljshus
Idrotts eller fritidsanläggning
Gård till förskola, skola eller allmän lekplats
Planerings- och anläggningsarbeten
Park eller trädgård som allmänheten har tillträde till
Skyddsområde för vattentäkt
Asfalt, betong eller andra hårdgjorda ytor
Vägområden, grusytor eller anndra mycket genomsläppliga ytor

Uppgifter om spridningen (bifoga separat information om utrymmet nedan ej räcker till)
Syfte med spridningen

Spridningsmetod, utrustning och försiktighetsåtgärder

Tidpunkt/tidsperiod för spridningen

Antal spridningstillfällen

Ange uteslutna alternativ till kemisk bekämpning

Hur ska allmänheten informeras om spridningen (om allmänheten har tillträde till platsen)

Följande handlingar ska bifogas för att ansökan ska vara komplett
Karta

Karta över spridningsområdet. Markera skyddsvärda objekt i kartan tex. dricksvattenbrunnar,
dagvattenbrunnar, vattendrag, diken.

Kunskapsbevis

Kopia på utförarens kunskapsbevis/tillstånd

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad för de bekämpningsmedel som används

Sökandens underskrift
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande
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Upplysningar
Den som är ansvarig för verksamheten ska underteckna anmälan.
De uppgifter som lämnas kommer att registreras i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet
med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).
Anmälan/ansökan ska vara miljönämnden tillhanda senast fyra veckor innan planerad bekämpning.
Miljönämnden tar ut en avgift för hantering av ansökan/anmälan enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige. År 2020 är avgiften per timme 972 kr. För anmälan/ansökan debiteras avgift
motsvarande nedlagd handläggningstid.
Ansökan/anmälan skickas till Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge alternativt till
miljokontoret@borlange.se

