ANMÄLAN/ANSÖKAN Datum:

Anmälan/ansökan enligt 40 och 41 §§ Förordningen om bekämpningsmedel SFS 2014:425 och 11 och 14 § §
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel; SNFS (1997:2) Förordningen och
föreskriften gäller parallellt tills föreskriften reviderats. Avseende biocidprodukter gäller tillstånd och anmälan
enligt SNFS 1997:2, tills Naturvårdsverket har meddelat ny föreskrift.

Samhällsbyggnadsnämnden
Trelleborgs kommun

På uppdrag av
Namn:

På uppdrag av
Namn:

Personnummer/Organisationsnummer

Personnummer/Organisationsnummer

Adress:

Adress:

Postadress:

Postadress:

Telefon:

Telefon:

E-postadress:

E-postadress:

Anmälan enligt 41 § SFS 2014:425
Spridning av bekämpningsmedel kommer att utföras av
Namn: på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande
Personnummer/Organisationsnummer
arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning
som Jordbruksverket har meddelat

Ansökan enligt 40 § SFS 2014:425
Spridning av bekämpningsmedel kommer att utföras av
på tomtmark för flerfamiljshus
Namn:
Personnummer/Organisationsnummer
på gårdar till skolor och förskolor
på lekplatser som allmänheten har tillträde till

Adress:
i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde

Adress:på banvallar

inom idrotts- och fritidsanläggningar
inom områden med en sammanhängande area överskridande
Postadress:
1 000 kvm där allmänheten får färdas fritt, med undantag för
åkermark.

Telefon:

Sprutcertikat nr:

vid planerings- och anläggningsarbeten
Postadress:
på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Telefon:

Sprutcertikat nr:

inom skyddsområde för vattentäkt (enligt SNFS 1997:2 14 §)

E-postadress:
Spridning
av kemiska bekämpningsmedel kommer att utföras med:E-postadress:
Preparat
Reg.nr
Dos
Areal

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö,
Telefon: 0410-73 30 00
www.trelleborg.se

Slag av yta

Besöksadress: A
Besöksadress: Algatan 13
Postadress: 231 83 Trelleborg
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö,
Telefon: 0410-73 30 00
www.trelleborg.se
E-post: samhalls
E-post: samhallsbyggnad@trelleborg.se
Org.nr: 212000-1199

Fastighetsbeteckning: ________________________________________________________________________________
Spridningsmetod: ____________________________________________________________________________________
Spridning beräknas ske under vecka: ___________________________________________________________________
Exakt tidpunkt skall meddelas till handläggare.
Området skall utmärkas med varningsanslag enligt 13 § SNFS 1997:2.
Till anmälan skall karta bifogas som visar spridningsområdets exakta belägenhet samt kopia på sprutcertifikat.
Uppgiftslämnare:

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för
anmälan/ansökan enligt 11 och 14 §§ Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel;
SNFS (1997:2) med 2325 kronor

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i datasystem hos miljöförvaltningen och användas för att
lagra information i Trelleborgs kommun. Uppgifterna är offentliga. För ytterligare information om hur personuppgifterna användes
samt för ändringar, skriv till Samhällsbyggnadsnämnden, 23183 Trelleborg.

På uppdrag av
Namn:
Personnummer/Organisationsnummer

Adress:

Anmälan/ansökan enligt 40 och 41 §§ Förordningen om bekämpningsmedel SFS 2014:425 och 11 och 14 § § Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel; SNFS (1997:2). Förordningen och föreskriften gäller parallellt tills
föreskriften reviderats.

Utdrag ur Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2)
Föreskriften omfattar spridning och annan
hantering av kemiska bekämpningsmedel inklusive
blad- och blastdödare m. fl. samt rengöring av
utrustning som använts för dessa ändamål.
Föreskrifterna syftar till att bekämpningsmedel skall
användas så att människor och människors
egendom inte skadas, att kvaliteten hos yt- och
grundvatten inte försämras och att den vilda floran
och faunan skyddas mot oavsiktlig påverkan.
Använd endast bekämpningsmedel som godkänts
eller är undantagna från kraven på godkännande av
Kemikalieinspektionen.
Man skall förvissa sig om att spridningen kan ske
utan risk för grundvattenförorening. Hänsyn skall tas
till markförhållandena och kunskap om medlets
rörlighet i mark.
Den som utför spridning och annan hantering av
bekämpningsmedel eller utför rengöring av
spridningsutrustning är skyldig att bestämma och
iaktta de skyddsavstånd som är nödvändiga till skydd
för vattentäkter, sjöar och vattendrag samt
omgivande mark och annans egendom.
Vid bestämning av skyddsavstånd skall särskild
hänsyn tas till:
 på platsen rådande temperatur och
vindförhållanden
 det avsedda spridningsområdets utbredning i
vindriktningen

jordart och markstruktur samt markens
lutning mot omgivningen på den plats där
spridningen skall ske
 bekämpningsmedlets egenskaper
 omgivningens känslighet för medlet

Vid spridning av bekämpningsmedel med bogserad
eller maskinburen spruta skall för bestämning av
skyddsavstånd lämplig utrustning finnas på platsen
för bestämning av temperatur, vindriktning och
vindhastighet.
Den som sprider bekämpningsmedel av klass 1
eller klass 2 skall föra anteckningar om spridningen,
vilka skall sparas i tre år och kunna uppvisas för
tillsynsmyndigheten.
Av dokumentationen skall framgå:
 vilket medel och vilken dos som använts
samt tidpunkt och plats för spridningen
 temperatur och vindförhållanden
 vilka skyddsavstånd som hållits till
omgivningen
 vilka försiktighetsmått som iakttagits till
skydd mot miljöpåverkan vid påfyllning och
rengöring av utrustningen.
Vid olyckor i samband med spridning, då större
mängd bekämpningsmedel läckt ut eller kan
befaras läcka ut, skall Räddningstjänsten
omedelbart underrättas.
Om ett markområde blivit oavsiktligt besprutat, eller
genom vindavdrift eller felaktig hantering blivit
förorenat med bekämpningsmedel, skall områdets
ägare eller nyttjanderättshavare snarast
underrättas. Om sjö, vattendrag eller vattentäkt
förorenats, skall samhällsbyggnadsnämnden
snarast underrättas.
Hastigt påkallade punktsaneringar mot ohyra och
skadedjur får ske utan tillstånd.
Samhällsbyggnadsnämnden skall dock snarast
underrättas om varje sådan åtgärd.

Utrustningen skall vara anpassad för ändamålet,
underhållas väl och vara väl kalibrerad.
Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg

