
Ansökan om spridning av bekämpningsmedel

* Obligatoriska fält

Dina uppgifter

Personnummer*

Förnamn*

Efternamn*

Adress*

Postnummer*

Ort*

E-post*

Telefon*

Mobil

Information om personuppgiftsbehandling

Vellinge kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar i e-tjänsten för "Ansökan om spridning av
bekämpningsmedel" (behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering).

De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter
som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer att lagras i vår e-tjänsteplattform samt ärendesystemet EDP Vision. Dina personuppgifter kommer
hanteras av Myndighetsserviceavdelningen.

Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har
lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Myndighetsservicenämnden.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns
på www.vellinge.se/personuppgifter.

Dataskyddsombudet för Vellinge kommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller 040-42 50 00.
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på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda
material

på vägområden samt grusytor och andra mycket
genomsläppliga ytor

inom idrotts- och fritidsanläggningar i allmäna parker och trädgårdar

vid planerings- och anläggningsarbeten på gårdar till förskolor och skolar eller allmänna
lekplatser

på tomtmark för flerfamiljehus spridning av bekämpningsmedel inom
vattenskyddsområde

Uppgifter till ansökan för sökande
Behörighet/tillståndsnummer

Giltighet t.o.m år

Organisationsnummer

Personnummer

Ansökan
Anmälan avser*

Bekämpningsmedel

Fyll i minst en bekämpningsmedel

1. Namn på bekämpningsmedel 2. Namn på bekämpningsmedel

1. Bekämpningsmedelsklass (1,2 eller 3) 2. Bekämpningsmedelsklass (1,2 eller 3)

1. Kemikalieinspektionens registreringsnummer 2. Kemikalieinspektionens registreringsnummer

1. Dos (i t.ex. kg/ha) 2. Dos (i t.ex. kg/ha)

3. Namn på bekämpningsmedel 4. Namn på bekämpningsmedel

3. Bekämpningsmedelsklass (1,2 eller 3) 4. Bekämpningsmedelsklass (1,2 eller 3)

3. Kemikalieinspektionens registreringsnummer 4. Kemikalieinspektionens registreringsnummer

3. Dos (i t.ex. kg/ha) 4. Dos (i t.ex. kg/ha)
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Uppgifter om spridning

Avsikt med spridning

Spridningsområdets läge och storlek

Spridningsmetod

Anslag om spridningen kommer att sättas upp vid

Beräknat datum för spridning

Fastighetsbeteckning där spridning ska ske*

Fastighetsägarens namn

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

Beskrivning av vilka skyddsavstånd som kommer hållas till dricksvattenbrunnar, vattendrag, diken, dränerings- och dagvattenbrunnar

Övriga upplysningar
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Bifogade filer

Till ansökan bifogas

Skalenlig karta över området som skall bekämpas
Kopia på etikett eller produktinformation för det bekämpningsmedel som avses spridas

Filuppladdning

Sökandes underskrift

Ort och datum

Underskrift
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