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Ansökan/Anmälan om spridning av bekämpningsmedel
enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din ansökan.
Anmälan om spridning av bekämpningsmedel enligt 41§

Ansökan om tillstånd för spridning av
bekämpningsmedel enligt 40§

på vägområde för att förhindra spridning av invasiva främmande
arter

på tomtmark för flerfamiljshus
på gårdar till förskolor och skolor

inom område med en sammanhängande area på >1000m2 där
allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark
på banvall

På lekplatser som allmänheten har fritt tillträde till
Inom idrotts- och fritidsanläggningar
vid planerings- och anläggningsarbeten
på vägområden samt på grusytor och andra mycket
genomsläppliga ytor
På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Uppdragsgivare

Utförare

Företagets namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Kontaktperson

Kontaktperson

Telefon dagtid

Telefon dagtid

E-post

E-post

Faktureringsadress

Eventuell referenskod

Ort

Fastighet
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare
Adress

Postnummer

Ort

Bekämpningsmedel (vid fler bekämpningsmedel bifoga lista i bilaga)
Bekämpningsmedlets namn
Dos (kg/ha)

Registreringsnummer

Spridningstidpunkt

Klass

Spridning
Avsikten med spridning

Postadress: Karlstads kommun, Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Gustaf Lovéns gata 30
Tel: 054-540 00 00 Epost: miljoforvaltningen@karlstad.se
2018-11-21
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Spridningsmetod och utrustning
Avstånd till dricksvattenbrunn, dagvatten, sjö, vattendrag eller kustvatten (markera även på karta)
Tidpunkt för spridningen

Spridningsområdets storlek

Anslag om spridning kommer att sättas upp

Ja

Om nej, anmärkning

Nej

Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas. Vilka
alternativ till kemisk bekämpning har ni övervägt och varför har dessa valts bort?

Metod

Motivering av varför kemisk bekämpning valts istället

Övriga uppgifter

Till ansökan ska bifogas karta som visar spridningsområdets läge. Skyddsvärda objekt som dricksvattenbrunnar, vattendrag, diken, dränerings- och dagvattenbrunnar ska markeras.
Kopia av säkerhetsdatablad för aktuella bekämpningsmedel ska bifogas.

Datum:

Underskrift:

Skicka din anmälan/ansökan till: Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad eller miljoforvaltningen@karlstad.se
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan till Karlstads
kommun om spridning av bekämpningsmedel. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av
gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning. Det är
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miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den
tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi
hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår
webbplats karlstad.se/personuppgifter
Utdrag ur Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel NFS 2015:2

7 kap. Tillstånd och anmälan
1 § En ansökan om tillstånd att använda växtskyddsmedel enligt 2 kap. 40 § förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel eller en anmälan avseende annan användning av
växtskyddsmedel än användning på skogsmark enligt 2 kap. 41 § förordningen (2014:425) om
bekämpningsmedel, ska innehålla
1. karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal,
2. kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i förekommande
fall till den för vars räkning spridningen ska ske,
3. syftet med spridningen,
4. växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om
verksamt ämne,
5. beskrivning av spridningsmetod,
6. dos som ska användas, och
7. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.
8 kap. Information till allmänheten
1 § Den som avser att sprida växtskyddsmedel enligt 2 kap. 45 § förordningen (2014:425) om
bekämpningsmedel ska senast en vecka före spridningen informera om den på väl synliga
anslag. Informationen ska lämnas på anslag av minst A5-format av väderbeständigt material.
Anslagen ska innehålla
1. karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal,
2. kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i förekommande
fall till den för vars räkning spridningen ska ske,
3. syftet med spridningen,
4. växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om
verksamt ämne,
5. beskrivning av spridningsmetod, och
6. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.
Anslagen ska sitta kvar minst en månad efter spridningen.

