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 Miljöförvaltningen   Anmälan/Ansökan 

Yrkesmässig användning av växt-
skyddsmedel på områden som omfat-
tas av SFS 2014:425 2 kap. 40-41 §  
 

 
 

 

  
  
  
                                     
  

   
Postadress Gatuadress Telefon Telefax e-post 
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 vx 046-359 59 81 miljoforvaltningen@lund.se 
221 00  Lund     
 

1. Områdestyper där växtskyddsmedel ska användas: 
Ytor där anmälan krävs enligt 41 § SFS 2014:425  

 Banvall   
 Vägområden för att förhindra sprid- 

      ning av invasiva främmande arter 

 Områden större än 1000 m2 där  
      allmänheten får färdas fritt 

 
Ytor där tillstånd krävs enligt 40 § SFS 2014:425 

 Tomtmark för flerfamiljshus 
 Gårdar till förskolor och skolor 
 Allmänna lekplatser 
 Parker och trädgårdar dit  

     allmänheten har tillträde 
 Idrotts- och fritidsanläggningar 

 Planerings- och anläggningsarbeten 
 Vägområden samt på grusytor och 

      andra mycket genomsläppliga ytor 
 Ytor av asfalt eller betong eller  

      andra hårdgjorda materia

   

2. Sökande 
Namn 
      

Telefon 
      

Utdelningsadress 
      

E-post 
      

Postnr 
      

Ort  
      

Pers. nr/Org. nr 
      

 

3. Sprutförare 
 
 
 
 
 
Entreprenör (firmanamn) 
      

Telefon 
      

Adress 
      

Sprutförarens namn 
      

Postnr 
      

Ort  
      

Aktuellt användningstillstånd, nr 
      

 

4. Växtskyddsmedel 

 
 
Reg. nr  Namn Dos/ytenhet 

                  

                  

Registreringsnummer, preparatnamn och dos på det eller de växtskyddsmedel som ansökan gäller.  

Om det är fler än en person som utför bekämpningen lämnas kontaktuppgifter om möjligt till de personer 
som utför bekämpningen på respektive plats.  Aktuellt användningstillstånd (tidigare kunskaps-/ tillstånds-
bevis) krävs vid användning av preparat klass 1 och 2.  

 



 

 

                  

                  

                  

5. Var och hur växtskyddsmedel kommer att användas 

 
 
Reg. nr  Spridningsmetod Område på karta och areal Beräknad tidpunkt eller tidsperiod 

                        

                        

                        

                        

                        

 

6. Syftet med spridningen 
 
 
 
 

      

 

7. Tillsammans med ansökan ska skickas: 
- Kopia på aktuellt användningstillstånd (tidigare kunskaps-/ tillståndsbevis) enligt 
punkt 3 (vid behov) 
- Karta enligt punkt 5 (obligatoriskt) 
 
Anmälan skickas till Miljöförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund 

Datum och underskrift* 
Datum  
      

Namnteckning  

 
 

Namnförtydligande* 
      

*I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att miljönämnden i Lunds kommun 
behandlar dessa personuppgifter om dig vid behandling av din ansökan. Enligt §§ 26 och 28 personupp-
giftslagen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas. 
 

Ange den spridningsmetod som kommer att användas. De aktuella områdena markeras på en karta.  Areal 
och beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridning av respektive preparat anges.  
 
Spridning av bekämpningsmedel i områden där barn ofta vistas skall undvikas! 
 
 

Motivera varför växtskyddsmedel måste användas samt varför denna inte kan ske med alternativa metoder 
(termisk bekämpning, mekanisk bearbetning m.fl.).  
 
  
 



 

 

 
 

                    INFORMATION 

ANVÄNDNING AV VÄXTSKYDDSMEDEL  

Bifogad blankett bör användas vid ansökan om spridning av växtskyddsmedel.  
 
Lagstiftning  
Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) 
 
Enligt förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) 2 kap. 40 § är det 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. 
 
Enligt förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) 2 kap. 41 § är det 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 samman-
hängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt. 
Kravet på anmälan i första stycket 3 gäller inte användning på åkermark. Den anmälningsplik-
tiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte 
nämnden bestämmer något annat.  
 
I händelse av olycka 

• Om stora mängder preparat eller sprutvätska läckt ut eller riskerar att läcka ut ska 
Räddningstjänsten omedelbart underrättas på telefonnummer 112. Ta på skyddsutrust-
ning och försök om möjligt att förhindra att läckaget sprider sig. Kontakta även kom-
munens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

• Om du befarar skada på annans mark kontakta markägaren eller brukaren. Kontakta 
också ditt försäkringsbolag.  

 
Förbud  
Växtskyddsmedel får inte spridas på ängs eller betesmark som inte är lämpliga att plöja men 
som kan användas till slåtter eller bete. 
 
Avgift 
För handläggning av anmälan/ansökan enligt 2 kap. 40-41§ SFS 2014:425 tar miljönämnden ut 
en fast avgift. Denna är för närvarande 1900 kr i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. 
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