ANSÖKAN
om kemisk bekämpning på områden
som omfattas av 39-40 §§ SFS
2014:425, NFS 2015:2.

Miljöavdelningen
0413-62 148
miljo@eslov.se

1. Ansökan gäller kemisk bekämpning på:
Tomt till flerfamiljshus
Gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
Inom skyddsområde för vattentäkt
Vid planerings- och anläggningsarbeten av:
Allmänna parker och trädgårdar
Inom idrotts och fritidsanläggningar
Grusad yta, vägområde eller annan mycket genomsläpplig yta.
Asfalt-, betongyta eller annan hårdgjord yta

2. Uppdragsgivare
Namn

Telefon

Utdelningsadress

E-post

Postnummer

Ort

Person-/Organisationsnummer

Fastighetsbeteckning

E-post

3. Uppgifter om den som skall utföra den kemiska bekämpningen
Om det är fler än en person som utför bekämpningen lämnas kontaktuppgifter om möjligt till de personer
som utför bekämpningen på respektive plats. Aktuellt kunskaps-/tillståndsbevis krävs vid användning av
preparat klass 1 och 2.
Entreprenör (firmanamn)

Telefon

Adress

Sprutförarens namn

Postnummer

Ort

Miljö och Samhällsbyggnad
Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna Torg 2
Telefon: 0413-620 00 | E-post: miljo.och.samhallsbyggnad@eslov.se | www.eslov.se

Aktuellt kunskaps-/tillståndsbevis, nummer
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4. Kemiska bekämpningsmedel
Registreringsnummer och namn samt verksamt ämne på det eller de kemiska bekämpningsmedel som ansökan gäller, fördelat på respektive gröda. Dosen ska anges i aktiv substans/ha.

Reg. nr

Namn och verksamt ämne

Dos aktiv
substans/ha

Gröda

5. Var och hur de kemiska bekämpningsmedlen kommer att användas
Ange den spridningsmetod som kommer att användas. De aktuella områdena markeras på en karta. Markera även ut eventuella dagvattenbrunnar, dricksvattenbrunnar på en situationsplan över området.
Beräknad tidpunkt för användning av respektive preparat anges.
Spridning av bekämpningsmedel i områden där barn ofta vistas skall undvikas!
Reg. nr

Spridningsmetod

Område

Areal

Beräknad tidpunkt

6. Avsikt med bekämpningen
Motivera varför kemisk bekämpning måste ske samt varför denna inte kan ske med alternativa metoder
(termisk bekämpning, mekanisk bearbetning m.fl.).

2(4)

7. Skyddsåtgärder
Beskriv skyddsåtgärder som kommer att vidtas med avseende på vatten, markens lutning, genomsläpplighet,
skyddsavstånd mm.
Beskriv även var påfyllning och rengöring av sprutan kommer att ske.

8. Tillsammans med ansökan ska skickas:
- Kopia på aktuellt kunskap- /tillståndsbevis enligt punkt 3.
- Karta enligt punkt 5 (obligatoriskt)
- MACRO-DB simulering som redovisar risken för spridning av bekämpningsmedel till
grundvatten och ytvatten. (Gäller endast vattenskyddsområden). En simulering per
preparat.
- Funktionstest av sprutan.
- Växtföljd på respektive fält som ansökan avser.
Datum och underskrift*
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:

Miljö- och Samhällsbyggnad, Miljöavdelningen,
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv
Avgift
I enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa kommer en avgift debiteras Er i
samband med handläggning av ansökan. Avgiften är för närvarande 900 kr/timme och
ska betalas även om ansökan avslås.
Information om behandling av personuppgifter: I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv
kommun behandlar dessa personuppgifter om dig vid behandling av din ansökan. Enligt
§§ 26 och 28 personuppgiftslagen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.
De personuppgifter som lämnas i denna ansökan kommer att förtecknas i ett databaserat
register hos Miljöavdelningen i Eslövs kommun.
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INFORMATION
SPRIDNING AV KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
Lagstiftning
Statens naturvårdsverks föreskrifter (SFS 2014:425) om spridning av kemiska bekämpningsmedel trädde i kraft den 15 juli 2014.
Enligt 2 kap. 37–44 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter (SFS 2014:425) om spridning av
kemiska bekämpningsmedel krävs tillstånd för yrkesmässig användning av kemisk bekämpning inom följande områden:
- på tomtmark för flerfamiljshus
- på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
- inom skyddsområde för vattentäkt
- vid planerings- och anläggningsarbeten.
- i allmänna parker och trädgårdar
- inom idrotts och fritidsanläggningar
- inom vägområden, på grusade ytor eller på andra mycket genomsläppliga ytor.
- på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.
Vid all bekämpning bör det, innan tillstånd ges, först undersökas om annan bekämpning
än kemisk är möjlig. Så långt som möjligt, bör även förebyggande åtgärder vidtas för att
undvika eller begränsa behovet av kemisk bekämpning. Varje bekämpning ska även
kunna motiveras.
Förbud
Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar.
Försiktighetsmått
Den som avser att sprida kemiska bekämpningsmedel skall förvissa sig om att det kan
ske utan risk för grundvattenförorening. Skyddsavstånd skall iakttas till vattentäkter,
sjöar, vattendrag, omgivande mark och annans egendom.
I händelse av olycka
• Om preparat eller sprutvätska läckt ut eller riskerar att läcka ut ska Räddningstjänsten omedelbart underrättas på telefonnummer 112. Ta på skyddsutrustning
och försök om möjligt att förhindra att läckaget sprider sig. Kontakta även
kommunens miljöenhet.
• Om du befarar skada på annans mark kontakta markägaren eller brukaren.
Kontakta kommunens miljöavdelning samt ditt försäkringsbolag.
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