Myndighetsnämnden för miljö och byggnad

Ansökan

Miljöavdelningen

Datum:

Ansökan om tillstånd av kemisk bekämpning
Enligt 7 kap 1§ NFS 2015:2
Spridning ska utföras av:
Företagets namn

Telefon

Adress

Postadress

Uppgifter om spridningen
Spridningen kommer att ske;
på tomtmark för flerfamiljshus
på gård till förskola eller allmän lekplats
vid planerings- och anläggningsarbete

i parker/trädgårdar dit allmänheten har tillträde
inom idrotts- eller fritidsanläggning
på vägområden/gräsytor/genomsläppliga ytor
på ytor av asfalt, betong/andra hårdgjorda material

Fastighetsägare och fastighetsbeteckning

Telefon

Fax

Adress

Postnummer

Ort

Fax

Avstånd till närmaste dricksvattenbrunn, dagvatten, sjö, vattendrag eller kustvatten
Spridningsområdets läge och storlek
Avsikten med spridningen

Namn samt reg. nr på det bekämpningsmedel som ska användas

Beräknad dos

Beräknad tidpunkt för spridning/spridningar

Ansökan ska vara myndighetsnämnden för miljö och byggnad tillhanda senast fyra veckor före
planerad bekämpning.
Kopia av etiketter eller preparatblad för det aktuella bekämpningsmedlet ska bifogas med ansökan.
Datum

Signatur

Avgift: 950 kronor i timmen enligt gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Ansökan skickas till Myndighetsnämnden för miljö och byggnad.

Skurups kommun
Miljöavdelningen
274 80 SKURUP

Tel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 61 17

kansli@skurup.se

Hantering av era personuppgifter
Skurups kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna
administrera dina ärenden hos myndighetsenheten för miljö- och byggnad (behandling som sker är
insamling, hantering, lagring, överföring och radering).
De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, adress, telefonnummer, e-post samt
person- eller organisationsnummer. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av
myndighetsutövning.
Dina personuppgifter kommer att lagras digitalt i vårt ärendehanteringssystem samt fysiskt i vårt
arkiv. Dina personuppgifter kommer att hanteras av Myndighetsenheten för miljö- och byggnad.
Dina uppgifter kan på begäran lämnas ut till tredje part efter sekretessprövning då de utgör allmän
handling.
Skurups kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och
behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för
denna behandling är Myndighetsnämnden för miljö och byggnad som kan kontaktas på epostadress kansli@skurup.se. Dina personuppgifter sparas för evigt eller i enlighet med
myndighetsenhetens informationshanteringsplan.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om
Dataskyddsförordningen finns på Skurups hemsida. Dataskyddsombudet för Skurups kommun
nås på dataskyddsombud@skurup.se eller telefon 0411-53 60 00.

Skurups kommun
St. Torggatan 4
274 80 SKURUP

Tfn vxl 0411-53 60 00
Fax 0411-53 60 65

kansli@skurup.se

