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Kemisk bekämpning – vad gäller för dig som verksamhetsutövare?
Nya regler för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel innebär att du kan behöva
söka tillstånd eller göra en anmälan innan bekämpning utförs. Detta gäller för alla
växtskyddsmedel, även ogräsättika.
Yrkesmässig användning

Tillstånd och anmälan gäller för samtliga
växtskyddsmedel och klasser, även ogräsättika
och klass 3 preparat. För att få lov att använda
växtskyddsmedel av klass 1 L och 2 L måste den
som utför bekämpningen ha gått
behörighetskurs och fått giltig behörighet.

Tillstånd
Tillstånd krävs vid yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel på eller inom:
 Tomtmark för flerfamiljshus
 Gårdar till skolor och förskolor
 Allmänna lekplatser, parker och
trädgårdar
 Idrotts- och fritidsanläggningar
 Planerings- och anläggningsarbete
 Vägområden, grusytor och andra
mycket genomsläppliga ytor
 Hårdgjorda ytor (asfalt och betong)
 Vattenskyddsområde

Anmälan
Anmälan krävs vid yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel på
 Vägområden mot invasiva arter
 Banvallar
 Områden dit allmänheten har tillträde
som är större än 1000 m², gäller dock
inte åkermark
Den som sprider växtskyddsmedel på områden
där allmänheten får färdas fritt, med undantag
för åkermark, ska informera om detta på väl
synliga anslag innan spridningen utförs.

Informationen ska innehålla:
 Karta eller områdesbeskrivning
 Kontaktuppgifter
 Syfte med spridningen
 Preparatets namn, registreringsnummer
och verksamt ämne
 Spridningsmetod
 Tidpunkt för spridningen
Anslaget ska sitta kvar minst en månad efter
spridningen.

Undantag
Bestämmelserna om tillstånd och anmälan gäller
inte vid punktbehandling som stämpling eller
avstrykning om bekämpningen har en sådan
begränsande omfattning att människors hälsa
och miljön inte riskeras att skadas.
Om du behandlar flera gånger inom en kort
tidsperiod eller om ett stort antal växter inom ett
område behandlas vid ett tillfälle ska ansökan
eller anmälan alltid göras. Exempel kan vara
punktbehandling av flera rotsystem i taget eller
bekämpning av svamp på en yta som överstiger
1 m2.

Om ni har frågor angående
användning av växtskyddsmedel
kontakta gärna miljökontoret på
telefon 0142-850 00.
Blankett för ansökan/anmälan finns
på www.mjolby.se. Ansökan ska
skickas till miljökontoret minst 6
veckor före beräknad bekämpning
och anmälan minst 4 veckor före
beräknad bekämpning.

INFORMATION
Skyddsavstånd

Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska
hålla följande minsta skyddsavstånd
 2 meter till öppna diken samt till
dagvattenbrunnar och
dräneringsbrunnar
 6 meter till sjöar och vattendrag
 12 meter till dricksvattenbrunnar
Skyddsavstånden ska anpassas efter
förhållandena på platsen för spridning.
Exempelvis om marken lutar ner mot ett dike,
om det blåser eller om det finns skyddsvärd
omgivning kan extra stort skyddsavstånd
behövas. Preparatets användarvillkor ska alltid
följas.

Påfyllning och rengöring

2(2)

Dokumentation

All yrkesmässig användning av växtskyddsmedel
ska dokumenteras.
Dokumentationen ska innehålla följande
uppgifter:
 Datum och tid (närmaste hel timme)
 Namn på den som utför spridningen
 Området för spridning (hänvisning till
karta)
 Syfte (såsom ogräsbekämpning)
 Preparatets namn och dos enligt
etiketten
 Fasta och anpassade skyddsavstånd
(hänvisning kan göras på karta)
 Blommande växter om man använder
bekämpningsmedel som är giftiga för
pollinerande insekter

Det är viktigt att påfyllning och rengöring görs
på en lämplig plats så att spill av
växtskyddsmedel eller förorenat vatten inte når
yt- eller grundvatten.
Skyddsavstånd från påfyllnings- och
rengöringsplats till öppna diken, sjöar och
vattendrag samt dricksvatten-, dränerings- och
dagvattenbrunnar ska minst vara
 30 meter
 15 meter om rengöring och påfyllning
sker på platta med uppsamling eller
biobädd

Dokumentationen ska sparas och finnas
tillgänglig i minst tre år.

Notera att ovan nämnda skyddsavstånd är
minimum.

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss
övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

Förvaring

Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om
integrerat växtskydd (2014:42)

Preparaten ska förvaras i ett invallat utrymme
eller i behållare med möjlighet till uppsamling av
eventuellt läckage eller spill. Har man preparaten
i ett förråd ska det inte finnas något golvavlopp i
utrymmet. I produktens säkerhetsdatablad, som
ska finnas tillgängligt, finns viktig information
kring hantering. Bland annat vid oavsiktligt
utsläpp, hantering och lagring samt
avfallshantering.

Laghänvisning
Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
2 kap 40-42 §§
Statens Jordbruksverks föreskrifter om
dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av
växtskyddsmedel (SJVFS 2015:49)

Länktips
För mer information om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel:
www.kemi.se
www.naturvardsverket.se
www.jordbruksverket.se
www.sakertvaxtskydd.se

