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Ansökan/anmälan om spridning av
kemiska bekämpningsmedel (SFS 2014:425)
Namn

Person-/organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Ort

Telefon

E-postadress

Fastighet

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Områdestyper - tillstånd
Tomtmark för flerfamiljshus

På gårdar till skolor och förskolor

I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
Lekplatser som allmänheten har tillträde till

Inom idrotts- och fritidsanläggningar

Vid planerings- och anläggningsarbeten

På ytor av asfalt eller betong eller andra
hårdgjorda material

Vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor

Områdestyper - anmälan
Vägområden, för att förhindra spridningen av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av
föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat (ej jordbruksmark)
Banvallar
Inom områden som inte omfattas av tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000
kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt

Allmän information
Avsikten med spridningen

Spridningsområdets storlek

Spridningsmetod

Jordartförhållanden

Person som ska genomföra spridningen (namn och adress)

Enstaka behandling

Namn samt registreringsnummer på bekämpningsmedlet

Bekämpningsmedelsklass

Beräknad dos

Beräknad tidpunkt för spridningen

klass 1

klass 2

klass 3

För ansökan/anmälan som gäller för fem år, fyll i bilagan

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Sturegatan 42

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

FAX

033-35 30 25
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Ansökan/anmälan ska lämnas till Miljö- och konsumentnämnden senast fyra veckor före
spridningstillfället.
Situationsplan ska bifogas ansökan/anmälan.
Avgift
Avgift enligt Kommunfullmäktiges taxa kommer att tas ut vid handläggning av ärendet.
Ort och datum

Namnteckning (behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgifter i denna blankett 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.
Till bilagan

Mer information

Bilaga 1 –Användning av bekämpningsmedel för en tidsperiod av 5 år
Jag söker tillstånd för att använda följande preparat enligt nedanstående tabell:
Bekämpning mot

Preparatnamn

Reg. nummer

Klass
(1, 2, 3)

Dos

Tidpunkt på året

Kommentarer:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
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Information, bilagor m.m.

Till ansökan ska bifogas situationsplan/tomtkarta som visar spridningsområdets läge. Om det förekommer
enskilda vattentäkter ska de markeras på situationsplan. Ange om brunn är borrad eller grävd.
Tillstånd och anmälningskrav
40 § 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.
Tillstånd skall sökas av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som
nyttjar marken.
41 § 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.
Information till allmänheten
45 § 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.
Första stycket gäller inte sådan spridning som har karaktär av punktbehandling och som har en sådan
begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.
Dokumentation vid spridning
56 § 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.
Anmälan skall göras i tid (SNFS 97:2)
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel SNFS 1997:2 reglerar hur
spridning och vilka krav som finns på tillstånd respektive anmälan.
12 § Anmälan enligt 11 § skall göras senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas. Om
särskilda skäl finns får anmälan dock göras inom kortare tid och om så är nödvändigt då även muntligt.
Muntlig anmälan skall, om inte den kommunala nämnden medger annat, snarast åtföljas av en skriftlig
anmälan och med motivering för avvikelsen.
Anmälan skall alltid innehålla uppgift om
- namn, adress och telefon till den som skall utföra spridningen samt till den för vars räkning spridningen skall
ske,
- spridningsområdets läge och storlek,
- avsikten med spridningen,
- kopia av etikett eller preparatblad för det bekämpningsmedel som avses spridas,
- beräknad dos,
- beräknad tidpunkt för spridningen eller spridningarna om fler sådana skall göras.

