Ansökan/Anmälan om spridning
av kemiska bekämpningsmedel
enl. SFS 2014:425

De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.
Dataregistret används för administration av miljö- och bygglovsnämndens ärenden.
För information och rättelse i registret vänder man sig till adressen längst ned på blanketten.
Du kan läsa mer om GDPR på www.jarfalla.se.

Ärendet avser:
Ansökan om tillstånd för kemisk
bekämpning

 2 kap. 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,

8.

På ytor av asfalt eller betong eller andra
hårdgjorda material.

Anmälan om kemisk bekämpning
2 kap. 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 eller andra arter
som omfattas av föreskrifterna om
bekämpning som Statens jordbruksverka
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 m2

Sökande
Namn

Telefonnummer dagtid

Adress
Postnummer
E-postadress

Postort
Organisationsnummer

Datum för utfärdande av kunskapsbevis (gäller preparat med behörighetsklass 1L och 2L). Bifoga kopia av kunskapsbevis!

Utfärdare av spridning (om inte samma som sökande)

Telefon/e-post

Fastighetsuppgifter (där arbetet ska utföras)
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress (om annat än ovan)

Fastighetsägare

Telefonnummer

Verksamhet

Bygg- och miljöförvaltningen
Miljö-och hälsoskyddsavdelningen
Telefon 08-580 285 00
Fax: 08-580 174 15

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se
Webbplats: www.jarfalla.se

Spridningsområdet (Bifoga karta)
Områdets storlek

Spridningsområdets läge

Syfte med spridningen för varje preparat

Spridningsmetod

Bekämpningsmedel (bifoga kopia av etikett eller preparatblad)
Namn
Registreringsnummer

Behörighetsklass

Dos
Tidpunkt för spridningen/Tidsperiod för spridningen

Bifogade handlingar
Kopia av användningstillstånd 
Karta över spridningsområdet 
Etikett eller preparatblad 
Information till allmänheten  (enl. 2 kap. 45 § SFS 2014:425 och 8 kap. 1§ NFS 2015:2)
Avgift
Miljö- och bygglovsnämnden tar ut en timavgift för handläggningen av din ansökan/anmälan.
Timavgiften är fastställd av kommunfullmäktige och är för närvarande 1 050 kronor per timme.

Information
Observera att den som avser att sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten får
färdas fritt ska en vecka före spridningen informera om denna på väl synliga anslag. Anslagen
ska vara minst A5-format och av väderbeständigt material. Anslagen ska innehålla







karta, kartskiss eller beskrivning av spridningsområdet
namn, adress och telefon till den som ska utföra spridningen och i förekommande fall
till den för vars räkning spridningen ska ske
syfte med spridningen samt bekämpningsmedlets namn och registreringsnummer
spridningsmetoden
beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen
var ytterligare uppgifter om spridningen erhålls

Anslagen ska tas bort inom åtta månader efter det att spridningen avslutats, dock tidigast en månad
efter spridningen.

Namnteckning
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Blanketten insändes till:
Bygg- och miljöförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsenheten, 177 80 Järfälla

