
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ansökan/anmälan om 
yrkesmässig användning 
av växtskyddsmedel 
enligt - SFS 2014:425 

Vid anmälan bör du invänta beslut innan bekämpning sker och vid ansökan om tillstånd får bekämpning inte ske förrän 
eventuellt tillstånd beviljats. 

Ansökan om tillstånd SFS 2014:425 2 kap 40§ 

På parkmark eller trädgård dit allmänheten har tillträde 

På idrotts- eller fritidsanläggning 

Vid planerings- och anläggningsarbete 

 Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna 

På vägområden, grusytor och andra mycket 
genomsläppliga ytor 

På ytor av asfalt, betong eller andra 
hårdgjorda material 

Anmälan enligt SFS 2014:425 2 kap 41§ 

Sökande 

Spridningen utförs av 
Namn Organisations-/personnummer 

Behörighet/tillståndsnummer Giltigt till och med (datum) 

Namn Organisations-/personnummer 

Behörighet/tillståndsnummer Giltigt till och med (datum) 

Fastighet 

Tidsperiod för ansökan/anmälan 

Område större än 1000 m2 där allmänheten 
fritt får färdas (ej åkermark) 

Banvall 

Verksamhet/företag/förening Organisationsnummer, för debitering 

Efternamn Förnamn Telefonnummer (även riktnr) 

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort E-postadress

Fakturaadress (om annan än utdelningsadress) 

Ange fastighetsbeteckning/-ar där spridningen utförs (markera även på bifogad karta) 

Skriv vilken tidsperiod ni söker tillstånd för. Tillstånd kan sökas för maximalt 3 år. 
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På vägområden för att förhindra introduktion, 
etablering eller spridning av invasiva främmande 
arter eller karantänskadegörare 



Ange vilka skyddsavstånd som du avser att hålla vid spridning (skriv avståndet i meter) 

Dricksvattenbrunn Våtmark 

Dagvattenbrunn Bostadstomter 

Dräneringsbrunn Ekologiska odlingar 

Dike Stenmurar 

Vattendrag eller liknande Övrigt 

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 i stället 

Metod Motivering av varför kemisk bekämpning valts i stället 

Metod Motivering av varför kemisk bekämpning valts i stället 

Markanvändning - Med markanvändning avses någon sorts jordbruksgröda, odling, gräsmark, grusad eller asfalterad yta osv. 
Markanvändning - kartområde 1 Markanvändning - kartområde 3 

Markanvändning- kartområde 2 Markanvändning - kartområde 4 

Skäl för spridning - innebär t.ex. att förhindra angrepp av någon sorts insekt, ogräs eller svamp. 
Skäl för spridning - kartområde 1 Skäl för spridning - kartområde 2 Skäl för spridning - kartområde 3 Skäl för spridning - kartområde 4 

Preparatnamn - kartområde 1 Preparatnamn - kartområde 2 Preparatnamn - kartområde 3 Preparatnamn - kartområde 4 

Preparatnummer - kartområde 1 Preparatnummer - kartområde 2 Preparatnummer - kartområde 3 Preparatnummer - kartområde 4 

Beräknad dos - kartområde 1 Beräknad dos - kartområde 2 Beräknad dos - kartområde 3 Beräknad dos - kartområde 4 

Planerad tid för spridning - anges i månader 
Planerad tid för spridning Planerad tid för spridning Planerad tid för spridning Planerad tid för spridning 

Spridningsutrustning - kartområde 1 Spridningsutrustning - kartområde 2 Spridningsutrustning - kartområde 3 Spridningsutrustning - kartområde 4 
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Till ansökan/anmälan ska bifogas 
- Karta som visar

Områden där spridning kan bli aktuell 
Områdesnumrering. Samma nummer återkommer på sidorna 2 & 3. Gäller om flera områden behandlas olika 
eller har skilda egenskaper 
Avstånd till objekt som kräver extra hänsyn (se sid. 2) 
Eventuellt spridningsfria zoner. 

Datum Underskrift  

Namnförtydligande 

- Kopia på eventuellt sprutcertifikat

Avgift 
För detta ärende tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en avgift per 
timme nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa.

Ansökan/anmälan skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
291 80 Kristianstads kommun 
eller via e-post kommun@kristianstad.se

Underskrift 
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Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din ansökan/anmälan. 
Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att 
höra av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter

mailto:kommun@kristianstad.se
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