ANMÄLAN AV KEMISK BEKÄMPNING (5115)
ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT SPRIDA
KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL (5125)
KEMISK BEKÄMPNING MED VÄXTSKYDDSMEDEL ELLER BIOCIDPRODUKTER
Spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel
Ansökan/anmälan
Skriftlig ansökan ska ske vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel (SFS
2014:425 40§)
•

på tomtmark för flerfamiljshus,

•

på gårdar till skolor och förskolor

•

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 genomsläppliga ytor och

•

på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Skriftlig anmälan ska ske vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel (SFS
2014:425 41§)
•

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, och

•

inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt 40 § och som har en
sammanhängande area överskridande 1000 kvadratmeter där allmänheten får
färdas fritt med undantag för åkermark.

•

idrottsanläggning och

•

områden större än 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt med undantag för
åkermark.

Ansökan/anmälan ska göras senast fyra veckor före den dag då spridningen avses
påbörjas.
Skyddsavstånd
Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd:
1. 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
2. 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller
strandbrinkens överkant, och
3. 12 meter till dricksvattenbrunnar.
Information
Den som avser att sprida växtskyddsmedel ska senast en vecka före spridningen
informera om den på väl synliga anslag. Informationen ska lämnas på anslag av minst
A5-format av väderbeständigt material. Anslagen ska innehålla
1. karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal,
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2. kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i förekommande
fall till den för vars räkning spridningen ska ske,
3. syftet med spridningen,
4. växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om
verksamt ämne,
5. beskrivning av spridningsmetod, och
6. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.
Anslagen ska sitta kvar minst en månad efter spridningen.

Spridning av vissa biocidprodukter
Underrättelse till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Den som sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till, ska
senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter skriftligen underrätta södra
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd om bekämpningen (NFS 2015:3 4 kap 2 §).
Information
Den som tänker sprida biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till,
ska senast i samband med att spridningen påbörjas informera om bekämpningen.
Informationen ska lämnas på väl synliga anslag av minst A5-format av väderbeständigt
material. Anslagen ska innehålla
1. uppgift om var spridningen sker ,
2. kontaktuppgifter till den som utför spridningen av biocidprodukter,
3. syftet med bekämpningen,
4. biocidproduktens namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt
ämne,
5. beskrivning av spridningsmetod,
6. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen, och hänvisning till
Giftinformationscentralen samt i förekommande fall information om motgift
Anslagen ska sitta kvar till dess att risk för människors hälsa eller skada på egendom
inte längre föreligger, dock minst en vecka efter spridningen.
Dokumentation
Den som sprider biocidprodukter ska dokumentera de åtgärder som vidtas för att uppnå
syftet med bekämpningen. Av dokumentationen ska framgå:
1. uppgift om för vems räkning spridningen har skett,
2. syftet med bekämpningen,
3. biocidproduktens namn och registreringsnummer samt den mängd
biocidprodukter som använts vid spridningen,
4. tidpunkt och plats för spridningen, och
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5. vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits för att skydda människors hälsa och
miljön.
Dokumentationen ska sparas i tre år och skall vid begäran kunna upp visas för
tillsynsmyndigheten.

Avgift
Avgift för ansökan/anmälan debiteras enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.
Information om aktuell taxa finns att hämta på www.srmh.se.

DEC 2011

Har du frågor, kontakta oss på telefon. 08-578 663 00.
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Välj bara ett alternativ.
Ansökan om tillstånd för yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel enligt 40§
SFS 2014:425

Anmälan om att yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel enligt 41§ SFS 2014:425

på tomtmark för flerfamiljshus

på vägområden

på gårdar till skolor och förskolor

på banvallar

på lekplatser som allmänheten har tillträde
till

på område större än 1000 m2 där allmänheten får
färdas fritt

i parker och trädgårdar dit allmänheten har
tillträde
inom idrotts- och fritidsanläggningar
vid planerings- och anläggningsarbeten
på vägområden samt på grusytor och andra
mycket genomsläppliga ytor
på ytor av asfalt eller betong eller andra
hårdgjorda material

Uppdragsgivare

Utförare

Namn

Namn

Organisationsnummer

Organisationsnummer

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Kontaktperson

Kontaktperson

Tfn/mobil

Tfn/mobil

Ort

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägarens namn
Fastighetsägarens adress

Växtskyddsmedel
Namn

Kemikalieinspektionens registreringsnummer

Dos (t ex kg/ha)

Bekämpningsmedelsklass

Användning av växtskyddsmedel
Syfte med spridningen
Spridningsmetod och utrustning
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Beräknad tidpunkt för spridningen alt. spridningarna om flera avses göras

Underskrift
Ort och datum………………………………

Underskrift…………………………………………...

Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt register enligt personuppgiftslagen (PUL). Du har rätt att ta del
av dina uppgifter och kan ändra eventuella fel.
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