Anmälan/ansökan om spridning 1(6)
av växtskyddsmedel, enligt 2 kap 36,
40 och 41 §§ förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel med följdförfattningar

Spridningen utförs av
Namn
Postadress
Postnummer

Ortnamn

Person-/Organisationsnummer

Telefon/mobil

E-post

Spridningen utförs på uppdrag av
Namn
Postadress
Postnummer

Ortnamn

Person-/Organisationsnummer

Telefon/mobil

E-post

Uppgifter för fakturering av tillsynsavgift
Företaget som beställt spridningen

Företaget som utför spridningen

Annan, fyll i uppgifterna nedan

Företagsnamn
Organisationsnummer

Postadress
Postnummer

Ortnamn

Kontaktperson
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1. Anmälan (2 kap 41 §)
Vägområden, mot invasiva arter
Banvall
Område större än 1000 m2, där allmänheten får färdas fritt (undantaget åkermark)
Spridning av bekämpningsmedel kommer att utföras med:
Preparat

Reg. Nr

Syfte

Dos

Areal,

ange m2/ha

Tidpunkt/
tidsperiod

Slag av yta

Fastighetsbeteckning/ar
Spridningsmetod
Motivera valet av bekämpningsmetod, t ex varför mekanisk bekämpning, flamning, hetvatten eller
annan alternativ metod inte är tillräcklig

2. Tillstånd (2 kap 40 §)
Tomtmark för flerfamiljshus
Gårdar till förskolor och skolor
Allmänna lekplatser, parker och trädgårdar
Idrotts- och fritidsanläggningar
Vid planerings- eller anläggningsarbete
Vägområden, grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
Asfalt, betong och andra hårdgjorda material
Spridning av bekämpningsmedel kommer att utföras med:
Preparat

Reg. Nr

Syfte

Dos

Areal,

ange m2/ha

Tidpunkt/
tidsperiod

Fastighetsbeteckning/ar
Spridningsmetod
Motivera valet av bekämpningsmetod, t ex varför mekanisk bekämpning, flamning, hetvatten eller
annan alternativ metod inte är tillräcklig
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Slag av yta
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Övriga upplysningar

Bilagor som ska bifogas
1. Karta/situationsplan som visar området där bekämpning planeras. Om öppna diken,
dagvattenbrunnar, dräneringsbrunnar, sjöar, vattendrag eller dricksvattenbrunnar
finns i området ska dessa markeras.
2. Kopia på protokoll från utförd funktionstest av sprututrustningen (gäller ej ryggspruta).
3. Kopia på användningstillstånd (vid användning av växtskyddsmedel i klass 1L och 2L.
4. Kopia på informationsanslag

Notera
Om du skall sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt (ej åkermark),
ska du informera om spridningen i förväg, på väl synliga anslag.
Personuppgifter
Uppgifter som lämnar på denna blankett kommer att behandlas i datasystem hos Verksamheten
Miljö och Bygg och används för att lagra information i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Uppgifterna är offentliga. För ytterligare information om hur personuppgifterna
används samt för ändringar, skriv till Myndighetsnämnden, 262 80 Ängelholm.
Avgift för handläggning
Avgift för handläggning tas ut med timtaxa enligt taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område som fastställs av Kommunfullmäktige. För aktuell timtaxa sök på blankettarkiv på
www.engelholm.se och välj Miljöskydd och lantbruk. Anmälan kan leda till beslut om förbud, även i
sådana fall ska avgift för prövning erläggas enligt taxan. Avgiften faktureras separat.

___________________________________________________________________________
Datum
Underskrift

_________________________________________
Namnförtydligande
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Vägledning till blankett för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel
Blanketten är avsedd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom
områden som inte utförs av lantbruksmark. För användning på lantbruksmark
inom vattenskyddsområde finns en särskild blankett. Denna hittar ni på
www.engelholm.se eller genom att kontakta Ängelholms kundtjänst på telefon
0431-87000 eller via e-post till info@engelholm.se.
Ska ni ansöka om tillstånd eller anmäla?
Enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel (bkmf) måste den som
yrkesmässigt ska använda växtskyddsmedel ansöka om tillstånd eller lämna in
en anmälan till miljöenheten i förväg för vissa områden. Vilka områden som
omfattas framgår av 2 kap 40-42 §§ i förordningen samt 6 kap 1 § i
Naturvårdsverkets föreskrifter (2015:2) om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel. Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om
tillämpningen av föreskrifterna. Bestämmelser och vägledningen finns på
naturvårdsverket.se
Bestämmelserna gäller inte för växtskyddsmedel som utgörs av nematoder,
insekter eller spindeldjur.
Ni ska lämna in en anmälan senast fyra veckor innan ni vill sprida
Handläggningen av en tillståndsansökan kan ta längre tid och den måste
därför lämnas in i god tid. Om spridningen är tillståndspliktig får ni inte
börja förrän myndighetsnämnden fattat beslut i ärendet. Om spridningen är
anmälningspliktig får ni börja tidigast fyra veckor efter att anmälan lämnats
in till myndighetsnämnden om inte nämnden meddelar något annat.
Kontaktuppgifter
Ni ska lämna kontaktuppgifter både till den som ska utföra själva spridningen
och till den som beställt uppdraget.
Fakturering av avgift
Myndighetsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ansökan eller
anmälan. Avgiften tas ut för den tid som lagts ner i ärendet även om ansökan
avslås eller nämnden förbjuder spridning. Mer information om taxan finns
på engelholm.se
Fastighet där spridning ska göras
Vi skickar en kopia på beslutet till fastighetsägaren för kännedom. Om
tillståndsansökan eller anmälan avser flera fastigheter så bifoga istället en
förteckning.
Spridning
Spridningsområdet ska ni markera på en karta som ni bifogar ansökan eller
anmälan, eller beskriv det på ett annat sätt så att områdets läge och utbredning
framgår. Syftet med spridningen ska ni ange så att det framgår vad ni ska
bekämpa (skadedjur, ogräs) och varför det ska göras.
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Ni ska ange tidpunkter för spridningen så noggrant som möjligt. Om det går
att ange datum eller vecka så ska det göras. Om spridningen ska göras vid flera
tillfällen så ska ni ange hur många gånger varje område ska behandlas.
Ange om spridningen ska göras med ryggspruta, avstrykare, genom pensling eller en
annan metod.
Den som använder växtskyddsmedel ska, så lång det är möjligt (enligt 2 kap 35 § bkmf):
- använda den effektivaste spridningstekniken,
- vidta åtgärder som minimerar risken för föroreningar utanför det område
där spridningen sker,
- bestämma och följa de skyddsavstånd som krävs,
- vidta de försiktighetsmått som krävs för att skydda människors hälsa och miljön.
Personer som ska utföra spridningen ska ha kunskap
Den som ska sprida växtskyddsmedelska ha tillräcklig kunskap. Växtskyddsmedel i klass 1
och klass 2 får endast användas yrkesmässigt av den som har ett särskilt användningstillstånd. Tillstånden är tidsbegränsade. Bifoga en kopia på giltigt användningstillstånd
för den som ska utföra spridningen.
Preparat
Endast växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen får lov att
spridas i Sverige. alla godkända preparat har ett fyrsiffrigt registreringsnummer
som står på etiketten.
Dosen ska ni ange i en enhet som motsvarar den som står på preparatets etikett eller
informationsblad, ofta uttrycks det i kilogram eller liter per hektar.
Bifoga en förteckning om fler preparat ska användas och utrymmet i tabellen
inte räcker till.
I första hand ska ni använda förebyggande metoder för att hålla tillbaka skadegörare, ogräs och övrigt som kan motivera en växtskyddsåtgärd. Bekämpningsmetoder utan kemikalier ska alltid användas i första hand.
När ni överväger att använda växtskyddsmedel ska ni, om flera växtskyddsmedel
eller metoder finns tillgängliga för samma användningsområde och syfte, så lång
det är möjligt välja den metod eller det medel som är minst skadligt för
människors hälsa eller miljön. När ni väljer växtskyddsmedel ska ni i första hand
välja de medel som inte är farliga för vattenmiljön (2 kap 33-34 §§ i bkmf).
Informera allmänheten
Om ni ska sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt
ska ni innan ni sprider informera allmänheten på väl synliga anslag. Hur
informationen ska utformas framgår av 8 kap 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter
2015:2 med tillhörande vägledning.
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Hantera preparat och utrustning
När ni inte använder ett växtskyddsmedel ska ni lagra det och i övrigt hantera det
på ett sätt som inte innebär någon risk för att skada människors hälsa eller miljön.
Ni ska späda ut och blanda växtskyddsmedel samt rengöra utrustning på ett
sådant sätt att det inte innebär någon risk för att skada människors hälsa eller miljön.
Närmare bestämmelser finns i Naturvårdsverkets föreskrifter 2015:2 med tillhörande
vägledning.
Mer information om växtskyddsmedel
Kemi.se, jordbruksverket.se, naturvårdsverket.se
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