Ansökan
Om användning av växtskyddsmedel

Information om
personuppgiftsbehandling

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de
personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett
och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 1.

Sökande

Namn

Organisationsnummer/ personnummer

Telefonnummer

E-post

Utdelningsadress

Fastighetsägare Fastighetsägare (om annan än sökande)

Spridning ska
utföras av

Fastighetsägare är informerad om spridningen




Ja

Telefonnummer fastighetsägare

Nej
E-post fastighetsägare

Företagets namn

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Spridarens namn

Telefon

E-post

Information om Finns det
 Vattendrag, sjö, märgelgrav eller liknande: ange skyddsavstånd
närområdet






Dagvatten eller dräneringsbrunnar: ange skyddsavstånd
Vattentäkt, grävd: ange skyddsavstånd
Vattentäkt, borrad: ange skyddsavstånd
Annat (bostäder, skola, förskola, affär): ange skyddsavstånd
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BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST/WEBB

ORGANISATIONSNR

GIRO

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Stortorget 1
Gislaved

0371-81000

kommunen@gislaved.se
gislaved.se

212000-0514

Bankgiro 426-7225

Ansökan
Om användning av växtskyddsmedel

Uppgifter om
spridning

Fastighetsbeteckning

Spridning kommer att ske på följande platser
(tillstånd krävs)

Spridning kommer ske på följande platser (anmälan
måste ske)






På tomtmark för flerfamiljshus







Inom idrotts- och fritidsanläggning



På ytor av asfalt eller betong eller andra
hårdgjorda material

På gård till förskola och skola
På lekplats som allmänheten har tillgång till
I park eller trädgård som allmänheten har
tillgång till
Vid planerings- och anläggningsarbete
På vägområden samt på grusytor och andra
mycket genomsläppliga ytor

På vägområden för att förhindra spridning av
invasiva främmande arter eller andra arter som
omfattas av föreskrifter om bekämpning som
Statens Jordbruksverk meddelat



På banvallar
Inom områden som inte omfattas av krav på
tillstånd och som har en sammanhängande yta på
över 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt (gäller
inte åkermark)

Förebyggande åtgärder för att minimera
växtskyddsmedel

Orsak till att bekämpning behövs

Redovisa om andra bekämpningsmetoder har prövats och i så fall varför andrsa metoder än kemisk
bekämpning inte kan användas.

Beskriv var påfyllning och rengöring av spruta sker, samt vilka försiktighetsmått som vidtas

Ange tidpunkt/tidsperiod då spridning ska ske

Ange på vilket sätt spridning ska ske
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POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST/WEBB

ORGANISATIONSNR

GIRO

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Stortorget 1
Gislaved

0371-81000

kommunen@gislaved.se
gislaved.se
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Bankgiro 426-7225

Ansökan
Om användning av växtskyddsmedel

Information om Namn
växtskyddsmedel

Registreringsnummer

Verksamt ämne

Beräknad dos

Mängd

Yta

Om ansökan/anmälan gäller fler ämnen, bifoga en lista med samtliga ämnen.
Övrigt

Bifogade filer







Underskrift

Karta med spridningsområdets läge, storlek, eventuella restriktionsytor samt
fastighetsgränser inritade
Lista på samtliga växtskyddsmedel som ska spridas. Namn, registreringsnummer,
verksamt ämne samt dos, mängd och yta ska redovisas för varje ämne.
Kopia av spridarens behörighetsbevis
Eventuellt informationsanslag till allmänheten, då spridning ska ske på område dit
allmänheten har tillträde
Annan handling: ange vilken/vilka

Signatur

Datum

Namnförtydligande

Skicka ansökan/anmälan till

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

Eller via e-post till
kommunen@gislaved.se

En avgift tas ut för handläggning av anmälan/ansökan enligt taxa som fastställs av kommunfullmäktige i
respektive kommun, för närvarande 1 900 kronor.
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Ansökan
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BILAGA 1
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer,
telefonnummer, e-postadress och postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga
din ansökan.
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar
till oss i samband med ansökan och eventuellt yttrande från statlig eller kommunal myndighet,
organisation eller enskild med särskilt intresse i ärendet. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs
för anmälan kan Gislaveds kommun inte pröva ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket
ökar risken för att Gislaveds kommun avvisar ärendet.
Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun
måste få in en ansökan om att du ska sprida växtskyddsämnen. De inlämnade personuppgifterna bevaras.
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas eventuellt med närboende och
räddningstjänsten i Gislaved-Gnosjö samt med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra
våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Gislaveds kommun kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi
aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. Du har rätt att kontakta oss om du
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du
enklast genom att besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved. Du
måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, överförda
eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se
Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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