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ANSÖKAN/ANMÄLAN
spridning av bekämpningsmedel
Enligt 2 kap. 40 och 41 §§ SFS 2014:425 samt
enligt 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 § NFS 2015:2

Fastighet-er (där spridning planeras)
Storlek m2

Fastighetsbeteckning-ar

Entreprenör (den som ska utföra spridningen)
Namn

Person/organisationsnummer

Adress

E-post

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Behörighet/tillstånd nr

Giltighet t.o.m. år

Telefon dagtid

Fastighetsägare/ uppdragsgivare
Namn

Person/organisationsnummer

Adress

E-post

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon dagtid

Ansökan om tillstånd (40 §) för spridning av bekämpningsmedel:
på tomtmark till flerfamiljshus
på gårdar till förskolor och skolor
på lekplatser som allmänheten har tillträde till
i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
inom idrotts- och fritidsanläggningar
vid planerings- och anläggningsarbeten
på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläpliga ytor
på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Anmälan (41 §) om spridning av bekämpningsmedel:
på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av
föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat
på banvallar
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inom områden som inte omfattas av 40 § och som har en sammanhängande area större än 1000 m där
allmänheten får färdas fritt
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spridning av bekämpningsmedel
Enligt 2 kap. 40 och 41 §§ SFS 2014:425 samt
enligt 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 § NFS 2015:2

Spridningsområde
Skalenlig karta där spridningsområdet är markerat bifogas.
Beskrivning av spridningsområdets läge och areal

Bekämpningsmedel
Registreringsnummer

Namn på produkten
(enligt etiketten)

Verksamt ämne
(aktiv substans)

Beredningsform Dos per ytenhet
(pulver/flytande) (ha eller m2)

Syfte med spridningen
Motivera varför kemiska bekämpningsmedel måste användas och varför icke-kemiska metoder inte är tillräckliga.
Enligt föreskriften (SJVFS 2014:42) om ”Integrerat växtskydd” ska i första hand förebyggande icke-kemiska metoder användas, dvs.
kemiska bekämpningsmedel får endast användas i nödfall.
Observera riskerna för läckage till yt- och grundvatten vid användning av kemiska bekämpningsmedel.
Orsak till varför kemiska bekämpningsmedel måste användas

Ange varför icke-kemiska metoder inte är tillräckliga

BLE 019 2016-01-28

Tidpunkt för spridning
Område/preparat

Beräknat start- slutdatum

Område/preparat

Beräknat start- slutdatum
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spridning av bekämpningsmedel
Enligt 2 kap. 40 och 41 §§ SFS 2014:425 samt
enligt 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 § NFS 2015:2

Spridningsmetod och utrustning
Vilken typ av spridningsutrustning ska användas?

Funktionstestad spruta? (Obligatoriskt från 26 nov 2016)

Handspruta

Ryggspruta

Avstrykare

Annat, ange vad:

Ja, datum

Maskinburen spruta

Nej

Övrigt
Ange det skyddsavstånd som kommer att hållas till:
1. Öppna diken, dränerings- och dagvattenbrunnar …. m
2. Sjöar och vattendrag …. m
3. Dricksvattenbrunnar …. m
Hur och var fylls och rengörs sprutan?

Avstånd till objekt enligt p. 1-3 ovan? ….. m
Hur kommer allmänheten att informeras (gäller för område där allmänheten har tillträde)

Följande handlingar ska bifogas anmälan/tillståndsansökan


Karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal



Vattendrag, dagvattenbrunnar, vattentäkter och känsliga objekt i områdets närhet ska markeras



Spridning av bekämpningsmedel längs stråk där barn ofta vistas ska undvikas. Skolor, förskolor, fritidshem och
liknande i omkringliggande kvarter ska markeras



Kopia på giltigt utbildningsbevis som styrker att sprutföraren har tillräckliga kunskaper för att få hantera
kemiska bekämpningsmedel

Ansökan skickas till: Miljö- och byggmyndigheten, Box 53, 243 21 Höör

Underskrift

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Information
Ansökan om tillstånd enligt 40 § ska göras i god tid (minst ca 6 veckor) innan planerat spridningstillfälle.
Anmälan enligt 41 § skall göras senast fyra veckor före planerat spridningstillfälle.
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För handläggning av ansökan om tillstånd enligt 40 § samt anmälan enligt 41 § SFS 2014:425 tar Miljö- och
byggnadsnämnden ut en avgift. Avgiften är för närvarande 900 kr/tim i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige.
För din information vill vi meddela att dina personuppgifter registreras vid behandling av din anmälan.
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