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Anmälan/ansökan om spridning av växtskyddsmedel
på annan mark än jordbruksmark
Enligt 40-41 §§ förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.
Blanketten sänds till:
Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
Avgift för handläggning av anmälan
Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av anmälan enligt den taxa som Kommunfullmäktige har
fastställt.
Om inte utrymmet i blanketten räcker, fortsätt på tomt blad och bifoga anmälan.

Sprutförare
Företag/Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

Mobil

E-postadress
Fastighetsbeteckning (där spridning ska ske)

Areal

Typ av mark (fotbollsplan, golfbana, banvall, vägområde e.d.)

Fastighetsägare/nyttjare av marken (den för vars räkning anmälan/ansökan görs)
Företag/Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

Mobil

E-postadress

Fakturaadress (om annan än ovan)
Företag/Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort
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Syfte med spridningen samt motivering till att mekaniska metoder inte kan användas

Anmälan/ansökan om spridning av växtskyddsmedel
på annan mark än jordbruksmark
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Preparat som ska användas
Växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer

Beräknad dos

Hur ofta spridning ska
ske

Beräknad tidpunkt för
spridning/spridningarna

Beskrivning av platsen (jordart, markbeläggning eller dylikt)

Information om sprutan (om flera sprutor ska användas – skicka med uppgifterna i en bilaga)
Typ av spruta

Övriga upplysningar och kommentarer

Till ansökan ska bifogas
•
•
•
•

Karta med de områden som ansökan gäller tydligt markerade. Eventuella dricksvattentäkter ska vara markerade.
Beslut om godkännande av spridningsutrustning från Jordbruksverket.
Simuleringar i MACRO-DB för de växtskyddsmedel som ska användas (om spridningen ska utföras inom vattenskyddsområde).
Eventuell jordsondering (om spridningen kommer att utföras inom vattenskyddsområde)

Underskrift
Dina personuppgifter behandlas och skyddas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Ändamålet med
insamling och behandling är handläggning av anmälningar och ansökningar om att få sprida växtskyddsmedel på annan mark än jordbruksmark och den
rättsliga grunden för detta är myndighetsutövning. Uppgifterna sparas i enlighet med arkivlagen. Vi delar dina uppgifter med andra myndigheter och
underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som
uppgiftslämnare på www.uppsala.se/gdpr.
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Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Anmälan/ansökan om spridning av växtskyddsmedel
på annan mark än jordbruksmark

Utdrag ur Förordning om bekämpningsmedel (2014-425)
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.
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.
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Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte
nämnden bestämmer något annat.

Sida 3 (3)

