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ANMÄLAN / ANSÖKAN OM TILLSTÅND
Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Uppdragsgivare
Namn

Telefon

Utdelningsadress

E-post

Postnr

Ort

Organisationsnummer

Faktureringsadress

Postnr

Ort

Entreprenör
Entreprenör (firmanamn)

Telefon

Utdelningsadress

Aktuellt kunskaps-/tillståndsbevis, löpnr - giltig t.o.m.

Postnr

Ort

Sprutförares namn

Faktureringsadress

Postnr

Ort

Spridningsområde
Känsliga objekt i områdets närhet kan t.ex. vara bostäder, daghem, lekplatser eller andra platser där barn ofta uppehåller
sig, hundrastgårdar och odlingslotter. Begreppet områdets närhet kan variera beroende på vilka känsliga objekt som finns
i området. Finns det skolor, fritids- eller daghem i närheten av området måste exempelvis beaktas att barn kan stanna och
leka i planteringar eller liknande. Spridning av bekämpningsmedel längs sådana stråk där barn ofta vistas skall undvikas.
Skolor, fritids- eller daghem och liknande skall därför vara utmärkta på kartorna även om de är belägna i omkringliggande
kvarter.

Skalenlig karta med markering av belägenhet och storlek för spridningsområdet bifogas. Känsliga objekt
finns markerade på kartan (Obligatoriskt)
Beskrivning av spridningsområdet

Avsikt med spridningen
Motivera varför bekämpning måste ske samt varför denna inte kan ske med alternativa metoder
(termisk bekämpning, täckning, mekanisk bearbetning m. fl.). Observera riskerna med läckage till
grundvatten vid användning av kemiska bekämpningsmedel.
Orsak till att bekämpning måste ske

Ange varför alternativa metoder (termisk bekämpning, täckning, mekanisk bearbetning m. fl.) inte kan tillämpas

Landskrona stad
Miljöförvaltningen
261 80 Landskrona
Besöksadress: Drottninggatan 7

Tel. 0418-47 06 00
Fax. 0418-47 06 03
miljo@landskrona.se
www.landskrona.se

Bankgiro: 868-6123
Org nr: 212000-1140

Kemiska bekämpningsmedel

Miljöförvaltningen

2 (2)

Registreringsnummer och benämning på det eller de kemiska bekämpningsmedel, som skall användas, skall
anges, även eventuella tillsatsmedel skall uppges. Uppgift om medlets beredningsform skall anges. Den beräknade
dosen per ytenhet anges som mängd (liter, kg) per hektar. Med metod menas den spridningsmetod som kommer att
användas. Området markeras på karta för respektive bekämpningsmedel förslagsvis med ett nummer. Beräknad
tidpunkt för användning av respektive preparat anges. Om området skall behandlas flera gånger med samma medel
anges dessutom tidsintervall och beräknat antal behandlingar.

Registreringsnr

Namn

Beredningsform

Dos/ytenhet

Var och hur kommer de kemiska bekämpningsmedlen att användas
Registreringsnr

Metod

Område

Tidpunkt

Datering och underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Information om miljöförvaltningens behandling av personuppgifter: https://www.landskrona.se/MFpersonuppgifter

