
 
 
Anmälan/ansökan om yrkesmässig användning av bekämpningsmedel  
enligt SNFS 1997:2 

Anmälan eller ansökan avser 
Anmälan om spridning enligt 11 § 

 Banvall 
 Idrottsanläggning 
 Område som är större än 1000 m² där allmänheten får 

färdas fritt (ej åkermark) 

Ansökan om tillstånd enligt 14 § 

 På tomtmark för flerfamiljshus 
 Jordbruksmark inom skyddsområde för vattentäkt 
 Annan mark inom skyddsområde för vattentäkt 
 Vid planerings- och anläggningsarbete 
 På gård till förskola, skola eller allmän lekplats 

Obligatoriska bilagor: karta över planerade sprutområden, säkerhetsdatablad, kunskapsbevis 

Administrativa uppgifter 
Organisationsnummer 

Verksamhet/företag/förening E-mail 

Utdelningsadress Tfn arbetet 

Postadress Tfn mobil 

Kontaktperson 

Faktureringsadress (om annan än ovan) och eventuellt referensnummer 

 
Fastighetsägare (om annan än den som utför spridning)  

Adress och telefonnummer 

Fastighetsbeteckning/ar där spridning ska utföras. Bifoga karta med områden som ska sprutas utmarkerade 
 
 
 
 
Behörighet 
Namn på den som ska utföra spridning av 
bekämpningsmedel. Bifoga kunskapsbevis 

Adress och telefonnummer 

Behörighet giltig t o m Behörighetsklass  

 
Bekämpningsmedel 
Bekämpning mot: 
(ex ogräs, svamp) 

Tidpunkt 
(datumintervall) 

Preparatnamn Regnr Dos/hektar Klass 

      

      

      

      

      



 

Uppgifter om spridningen 
Yta/areal Rengöring/påfyllnadsplats ange var och typ(biobädd, platta 

utan avlopp, markeras på karta) 

Markanvändning (ex. odlad mark, gräsmark, industritomt, 
grusad yta, asfalterad yta eller dylikt) 

Typ av spruta 

Jordart/er mellan markyta och grundvattenyta 
 

Rampbredd (meter)  

Spridningsmetod (ex. sprutning, avstrykning) 
 

Namn på auktoriserad funktionstestare och protokollnummer 

Övrigt 
 

Datum för senaste funktionstest av sprutan 

 
Avstånd (skyddsobjekt på eller intill fastighet som ska besprutas) 
Ytvatten, dike, sjö, dagvattenbrunnar etc.   
Avstånd(meter): 

Närmaste dricksvattenbrunn/ar alternativt ange om 
kommunalt vatten finns. 
Avstånd(meter): 

Grundvattenyta (under marknivå) 
Avstånd(meter): 

Objekt som kräver särskild hänsyn (ekologiska odlingar, 
våtmarker, alleér, skolor, bostäder etc) 
Avstånd(meter): 

Avstånd och objekt markeras även på bifogad karta 

Alternativ 
Vilka alternativ till kemisk bekämpning har ni övervägt och varför har dessa valts bort?  
Ange metod och motivera 

 

 

 
För vattenskyddsområde 
Uppgift om mark-pH, ler- och mullhalt krävs endast inom skyddsområde för vattentäkt

Markarta finns 
 Ja  Nej 

Påfyllnad/rengöring av spruta får inte ske inom vattenskyddsområde 

Underskrift Datum

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Du medger att information du lämnar får  
lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. 
 
En avgift fastställd av Älvkarleby kommunfullmäktige kommer att tas ut för handläggningen  

Observera att 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 minst A5-format och av 
väderbeständigt material. Se SNFS 1997:2 13 §. 

Anmälan/ansökan skickas till Älvkarleby kommun, Bygg- och miljökontoret, Box 4, 81421 Skutskär 


