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ANSÖKAN/ANMÄLAN - spridning av bekämpningsmedel 

Anmälan/ansvarig för spridningen 
Namn /Företag Organisationsnummer/Personnummer 

Utdelningsadress Postnummer Ort 

Kontaktperson Telefon E-post

Beställare 
Namn/Företag Organisationsnummer/Personnummer 

Utdelningsadress Postnummer Ort 

Kontaktperson Telefon E-post

Spridning 
Spridningsområdes läge och storlek Avsikten med spridningen 

Beräknad dos Markförhållanden 

Tidpunkter för spridningen Spridningsutrustningen 

Skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och vattendrag 

Bekämpningsmedel 
Medlets namn Kemikalieinspektionens registreringsnummer Klass 

1 ☐     2 ☐     3 ☐ 
Anslag om spridningen kommer att sättas upp 

☐ Ja ☐ Nej

Till anmälan bifogas 
 Kopia av etikett eller preparatblad för det bekämpningsmedel som avses spridas
 Karta över det aktuella spridningsområdet med skyddsavstånd till sjöar, vattendrag och vattentäkter samt med

omgivande mark och annan egendom
 Kopia av anslag som sätts upp en vecka före spridning

Information 
För handläggning av din ansökan/anmälan tar miljöenheten ut avgift enligt kommunfullmäktiges taxa. 
Mer information om avgiften finns på Kungälvs kommuns webbplats, www.kungalv.se 

Miljöenheten använder sig av förenklad delgivning, Mer information finns på Kungälv kommuns hemsida  
Förenklad delgivning  

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

http://www.kungalv.se/
https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/forenklad-delgivning/
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Utdrag ur lagtext rörande bekämpningsmedelshantering 
Miljöbalken (1998:808) 14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer  
18§ Ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel skall spridas på ett sådant sätt att människors hälsa inte 
skadas eller människor vållas annan olägenhet och att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Åtgärder ska vidtas 
för att motverka att medlet sprids utanför avsett spridningsområde. 
 

Förordning (1998:947) om bekämpningsmedel 
17§ Spridning av bekämpningsmedel skall ske enligt principerna för en god växtskyddssed och, där så är möjligt, 
enligt principerna om integrerad bekämpning samt enligt de villkor som meddelas i beslutet om godkännande.  
 
18§ Ett bekämpningsmedel som är särskilt skadligt för pollinerande insekter får inte användas för att behandla 
växter under den tid då insektspollination kan förekomma. 
 

Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel; SNFS (1997:2) 
Val av medel  
4 § Den som avser att sprida bekämpningsmedel skall före spridningen förvissa sig om att denna kan ske utan 
befarad risk för grundvattenförorening. Hänsyn skall härvid tas till markförhållandena inom spridningsområdet och 
tillgänglig kunskap om medlets egenskaper vad gäller rörlighet i mark.  
 
Skyddsavstånd  
5 § Vid spridning och annan hantering av bekämpningsmedel samt vid rengöring av spridningsutrustning är den 
som utför detta skyldig att bestämma och iaktta de skyddsavstånd som med hänsyn till omständigheterna är 
nödvändiga till skydd för vattentäkter, sjöar och vattendrag samt omgivande mark och annans egendom.  
 
6 § Vid bestämning av skyddsavstånd enligt 5 § skall särskild hänsyn tas till; på platsen rådande temperatur och 
vindförhållanden, det avsedda spridningsområdets utbredning i vindriktningen, jordart och markstruktur samt 
markens lutning mot omgivningen på den plats där spridningen avses ske, bekämpningsmedlets egenskaper, 
samt omgivningens känslighet för medlet. 
 
Anmälan och information i vissa fall  
11 § Skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsnämnden skall göras av den som avser att sprida 
bekämpningsmedel på banvall, idrottsanläggning, områden större än 1 000 m2 där allmänheten får färdas fritt 
med undantag för åkermark.  
 
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 miljö- och byggnadsnämnden medger annat, snarast åtföljas av en skriftlig anmälan och 
med motivering för avvikelsen. 
 
Anmälan skall göras av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar 
marken.  
 
13 § Den som avser att sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt skall med 
undantag för vall och obesådd åker en vecka före spridningen informera om denna på väl synliga anslag. 
Anslagen skall vara av minst A5-format och av väderbeständigt material. Anslagen skall innehålla  
karta, kartskiss eller beskrivning över spridningsområdet, namn, adress och telefon till den som skall utföra 
spridningen och i förekommande fall till den för vars räkning spridningen skall ske, avsikten med spridningen samt 
bekämpningsmedlets namn och registreringsnummer, spridningsmetod, beräknad tidpunkt eller tidsperiod för 
spridningen, och var ytterligare uppgifter om spridningen kan erhållas. Anslagen skall tas bort inom åtta månader 
efter det att spridningen avslutats, dock tidigast en månad efter spridningen. 
 
Tillstånd 
14 § Bekämpningsmedel får inte utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden yrkesmässigt användas  
på tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser, inom skyddsområde för 
vattentäkt, vid planerings- och anläggningsarbeten.  
 
Tillstånd skall sökas av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar 
marken. 
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Information till den registrerade enligt GDPR 
 
Vid myndighetens handläggning kan upplysningar komma att inhämtas från andra externa aktörer så som 
fastighetsregistret. 
 
Alla uppgifter du lämnar till oss omfattas av Tryckfrihetsförordningens (1949:105) regler om allmänna 
handlingar och kan komma att lämnas ut till andra i enlighet med offentlighetsprincipen (var och ens rätt till 
insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar), med undantag för 
de inskränkningar i offentligheten som gäller för uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). 
 
De uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 
 
 Vi behöver spara och behandla dessa uppgifter för att hantera er ansökan/anmälan och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning, registrering och kontroll av livsmedelsverksamhet enligt 
livsmedelslagstiftningen. Dina uppgifter kommer att delas inom kommunen med den personal som behöver 
uppgifterna för att utföra sitt arbete samt med de personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifter för 
kommunens räkning. Uppgifterna kan också komma att delas med tredje part, men endast om så krävs 
enligt lag. Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändig som ett led i kommunens 
myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse enligt miljöbalken eller 
livsmedelslagstiftningen. 
 
Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna raderas sedan i 
enlighet med kommunens gallringsföreskrifter men kan komma att bevaras för arkivändamål. Dina 
uppgifter kan komma att överföras till tredje land, dock endast som ett led i teknisk support och enbart till 
parter som är bundna av dataskyddsförordningen genomavtal. 
 
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnadsnämnden, kommun@kungalv.se.  Du har rätt till information 
och ett registerutdrag med information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan även begära rättelse, 
begränsning och radering av dina uppgifter samt göra invändningar och i vissa fall begära överflyttning av 
dina uppgifter (dataportabilitet). Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@kungalv.se. Om du 
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
som är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du finner mer information på IMY:s hemsida. Lämna ett 
klagomål enligt GDPR | IMY 

mailto:kommun@kungalv.se
mailto:dataskyddsombud@kungalv.se
https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/
https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/
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