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Spridning av kemiska bekämpningsmedel
- Ansökan eller anmälan enligt 40 § respektive 41 §
förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

Spridning ska utföras av
Företag, namn

Organisations- eller personnummer

Adress

Postadress

Faktureringsadress, om annan än ovanstående

Postadress, fakturering

Telefon dagtid

Telefon mobil

Kund-ID för kommunal verksamhet

E-postadress

Uppgifter om spridningen
Ansökan om tillstånd enligt 40 §

Anmälan enligt 41 §

Beskriv var spridningen kommer att ske (till exempel: tomtmark, fritidsanläggning, banvall, område större än 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt)

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare, namn

Organisationsnummer/Personnummer

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefax (även riktnummer)

Telefon mobil

E-postadress

Vilket skyddsavstånd kommer du att hålla till närmaste dricksvattenbrunn, dagvatten, sjö, vattendrag eller kustvatten?

Ange spridningsområdets läge och storlek (bifoga gärna en karta som beskriver området)

Beskriv avsikten med spridningen

Namn samt registreringsnummer på de bekämpningsmedel som ska användas

Beräknad dos

Postadress
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Beräknad tidpunkt för spridning/spridningar

Besöksadress
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21

Telefon
011-15 00 00

E-post
miljo@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se
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Uppgifter om spridningen, forts
Beskriv hur du informerar allmänheten om kommande bekämpningsåtgärd

Redovisa om du prövat miljömässigt bättre metoder och i så fall varför du inte använder dessa i första hand

Ansökan/anmälan ska skickas till samhällsbyggnadskontoret senast fyra veckor före planerad
bekämpning.

Underskrift
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som ansökan/anmälan avser.
Ort och datum

Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

Information
Du ska bifoga kopia av preparatblad för de aktuella bekämpningsmedlen. Behörigheten ska styrkas för de personer som ska
utföra bekämpningen genom att du bifogar kopia på lämpliga dokument.

Avgift

Avgift för handläggning av ärendet tas ut enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter, som namn, personnummer, adress, e-post, mobilnummer,
telefonnummer och fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är för att kunna bedöma ansökan på rätt sätt
och på rättssäker grund.
Dina uppgifter har samlats in från ifylld blankett. Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den
gällande integritetslagstiftningen. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att en
arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras eller att en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning
ska kunna utföras. Dina uppgifter kommer att sparas enligt den gällande dokumenthanteringsplanen för
nämnden.
Vi kan behöva dela dina uppgifter med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Men vi kommer
aldrig att föra över dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Byggnads- och miljöskyddsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill:
•
•
•
•
•

Få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss.
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
Begära överföring av uppgifter.
Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
Göra invändningar.

• Begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på miljo@norrkoping.se.
Du kommer från den 25:e maj 2018 nå vårt dataskyddsombud på
dataskyddsombud@norrkoping.se. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du
rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

