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SPRIDNING AV KEMISKA
BEKÄMPNINGSMEDEL

Anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2
Ansökan om tillstånd enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2
Företag

Personnummer-/organisationsnummer

Postadress

Postadress

Kontaktperson

Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

@
Fastighet

Fastighetsägare

Fastighetsägaren adress

Var ska spridningen ske

Banvall

Idrottsanläggning
2

Område större än 1 000 där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark
tomtmark för flerfamiljhus

Inom skyddsområde för vattentäkt

gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser

vid planterings- och anläggningsarbeten

Avsikten med spridningen
Spridningsområdets läge och storlek
Spridningsmetod

Beräknad dos

Spridningsutrustning
Jordartsförhållande

Beräknad tidpunkt för spridning/spridningar

Person som ska utföra arbetet (namn, adress)
Namn samt reg. nr. på det bekämpningsmedel som ska användas

Bekämpningsmedelsklass

Klass 1

Klass 2

Klass 3

Ansökan ska vara Miljönämnden tillhanda senast fyra veckor före planerad spridning. Kopia av preparatblad för det aktuella
bekämpningsmedlet ska bifogas ansökningsblanketten.
Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
För att kunna handlägga din ansökan behöver Nykvarns kommun spara och behandla dina personuppgifter. Nykvarns kommun använder både personuppgifter
från din ansökan och i förekommande fall kompletterande uppgifter från andra myndigheter till exempel Trafikverket, Länsstyrelsen och Lantmäteriet. Vi tillämpar
vid var tid gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är myndighetsutövning och uppgift
av allmänt intresse. Om personuppgifter inte lämnas eller är felaktiga kan ansökan inte godkännas. Dina personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för
ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna
handlingar. Dina uppgifter kommer att sparas och lagras enligt lag och bygg-och miljönämndens dokumenthanteringsplan. Vid handläggning av din ansökan kan
dina personuppgifter behöva delas med andra myndigheter enligt den lag som gäller för ansökan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en
tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller förordning. Alla beslut kommer delges via e-post om möjligt. Personuppgiftsansvarig är bygg-och
miljönämnden.Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller
begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på följande adress dataskyddsombud@nykvarn.se eller på telefon 08- 555
010 00. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Namnförtydligande

Besöksadress
Centrumvägen 24 A

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se
anpe01 20210721

