SPRIDNING AV BEKÄMPNINGSMEDEL
Information och blankett för ansökan/anmälan
Kostnaden för ansökan/anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel framgår av miljö- och
byggnadsnämndens taxa.
Förordning (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av
kemiska bekämpningsmedel föreskriver bl a:
41 § (SFS 2014:425):
Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel
1. på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av
föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat,
2. på banvallar, och
3. inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area
överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt. Kravet på anmälan i första stycket 3 gäller inte
användning på åkermark.
Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte
nämnden bestämmer något annat.
40 § (SFS 2014:425):
Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel
1. på tomtmark för flerfamiljshus,
2. på gårdar till skolor och förskolor,
3. på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
4. i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
5. inom idrotts- och fritidsanläggningar,
6. vid planerings- och anläggningsarbeten,
7. på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
8. på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.
Tillståndsplikten i första stycket 7 och 8 gäller inte användning av växtskyddsmedel
1. på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av
föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat, eller
2. på banvallar.
45 § (SFS 2014:425):
Den som avser att sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark,
ska innan spridningen sker informera om den på väl synliga anslag.
Anslagen skall enligt SNFS 1997:2 innehålla
- karta, kartskiss eller beskrivning över spridningsområdet,
- namn, adress och telefon till den som skall utföra spridningen och i förekommande fall till den för vars räkning
spridningen skall ske,
- avsikten med spridningen samt bekämpningsmedlets namn och registreringsnummer,
- spridningsmetod,
- beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen, och
- var ytterligare uppgifter om spridningen kan erhållas.
Anslagen ska tas bort inom åtta månader efter det att spridningen avslutats, dock tidigast en månad efter
spridningen.
56 § (SFS 2014:425):
Den som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska dokumentera varje användning av växtskyddsmedel och ange
vilka skyddsavstånd som har hållits vid spridning som sker utomhus, vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot
miljöpåverkan som har vidtagits vid spridning samt i vilket syfte växtskyddsmedlet har använts.
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Sökande
Namn
Utdelningsadress
Postnummer

Ort

Telefon, bostad

Telefon, arbete

Organisationsnummer/personnummer

Sprutförare
Namn

Personnummer

Behörighet, t o m år

Område för besprutning (bifoga även karta över området)
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägarens namn

Telefon

Fastighetsägarens adress

Områdestyper

Anmälan om spridning enligt 41 § SFS 2014:425
Banvall

Vägområden för vissa arter beslutade av Statens Jordbruksverk

Områden större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten fritt får färdas och som inte kräver tillstånd enligt 40 §

Områdestyper
Ansökan om tillstånd för spridning enligt 40 § SFS 2014:425
Planerings- och anläggningsarbeten

Vägområden, grusytor och mkt genomsläppliga ytor

Tomtmark till flerfamiljshus

Gård till skola och förskola

Lekplats som allmänheten har tillträde till

Park, trädgård dit allmänheten har tillträde

Inom idrotts- och fritidsanläggning

Ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda mtrl
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Uppgifter om spridning
Områden enligt markering på bifogad karta

1

2

3

4

2

3

4

Storlek, ha
Skäl för spridning 1
Preparatnamn
Preparatnummer
Beräknad dos, l/ha
för resp. preparat
Planerad tid för spridning, månad
Spridningsmetod 2
1 t ex bekämpning ogräs, svampangrepp
2 t ex sprutning, avstrykning

Markområdets egenskaper
Områden enligt markering på bifogad karta

1

Markanvändning 3
Jordart 4
Avstånd i meter till närmsta:
- dagvattenbrunn
- vattendrag/dike/
damm
- strandkant för sjö/
hav
- bostadstomt
- förskola/skola
- lekplats
- koloniträdgårdar
- annat objekt som
kräver extra hänsyn 5
3 t ex jordbruksgröda, odling, gräsmark, grusad eller asfalterad yta mm
4 t ex lera/morän/sand eller liknande
5 t ex ekologisk odling, våtmarker, stenmurar, alléer mm
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Alternativa metoder/tekniker
Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas. Vilka alternativ till kemisk bekämpning har ni övervägt/provat och varför har dessa valts bort?

Villkor

Ansökan ska göras i god tid före den dag spridningen påbörjas. Tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden
krävs innan spridning enligt ansökan får göras.
Anmälan om spridning av bekämpningsmedel ska göras senast fyra veckor före den dag spridningen påbörjas.
Sökande förbinder sig att utföra bekämpningen i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2)
om spridning av kemiska bekämpningsmedel (se bifogat utdrag).

Datum _____________________

Underskrift _________________________________

				

Namnförtydligande _________________________________

Insänds till: Kävlinge kommun, Miljöavdelningen, 244 80 Kävlinge
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Ni medger att informationen ni lämnar får lagras
och bearbetas i register av förvaltningsnämnd. Ni har rätt att begära utdrag och rättelser.
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