INTRESSEANMÄLAN

Förmedling av bin och upplåtelse av mark till biodling i Borås Stad
Namn

Postnummer

Adress

Telefon bostad

Ort

Telefon arbete

Mobiltelefon

E-post

Fastighetsbeteckning/ar

Biodlare
Behöver du en uppställningsyta för biodling?

Ja

Om ja, hur många bisamhällen och vilken ras önskar du placera ut?

Jag som biodlare ser till att godkänt flyttnings intyg från bitillsyningsman finns före flytt, i det fall flyttning sker
över församlingsgräns och även att en anmälan görs till Länsstyrelsen

Ja

OBS! Enligt Bisjukdomsförordningen ska du som har bin lämna uppgift till Länsstyrelsen var bikuporna är uppställda. Det
sker på särskild blankett som du finner på Länsstyrelsens i Västra Götalands webbplats.

Fastighetsägare
Vill du ha bin på din fastighet?

Ja

Har du egna bin, men önskar fler till dina marker?

Ja

Nej

Finns möjlighet att ta sig fram med bil till uppställningsplatsen? (honungslådor och
utrustningen är tung varför möjlighet till biltransport är att föredra).
Finns förvaringsplats för biodlarnas material och utrustning?

Ja

Ja

Nej

Nej

Vad har du för naturtyp? (flera svarsalternativ är möjliga
ängsmark

odlad mark

skogsmark

blandad natur

Vänd!

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Kan du som markägare bistå med daglig visuell tillsyn av bikuporna? (ex. rapportera till biodlaren om kupan blåst omkull,
fåglar hackat på kupan eller bina svärmat).
Ja

Nej

För att dina uppgifter ska kunna publiceras på Borås Stads webbplats krävs ditt
medgivande. När det inte längre är aktuellt med att vara med är du välkommen att höra av
dig till Miljöförvaltningen, så tas uppgifterna bort.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Övrig information/synpunkter

Intresseanmälan skickas till Miljöförvaltningen

Tack, din insats bidrar till att bibehålla det öppna odlingslandskapet

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter i denna intresseanmälan till biförmedling och upplåtelse av mark till biodling kommer att behandlas i
enlighet med dataskyddsförordningen. På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter.
Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via E-post miljo@boras.se eller via
Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås Stads växel 033-35 70 00.

Skriv ut

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

