
Miljö- och byggavdelningen 
683 80  HAGFORS 

Ansökan/anmälan om spridning av bekämpningsmedel 
Enligt 2 kap. 40-41§ förordning om bekämpningsmedel 
(SFS 2014:425)  

Besöksadress Postadress Telefon Telefax Org. nr Bankgiro 
Dalavägen 12 683 80 HAGFORS 0563-185 00 vxl 0563-618 98 212000-1884 108-3179

E-post: miljo.bygg@hagfors.se

Skriv tydligt 

Uppgifter om sökande 

Namn Person-/organisationsnummer 

Adress Postnummer Postort 

Telefon (även riktnummer) E-post

Uppgifter om fastigheten (där spridning ska ske) 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Telefon fastighetsägare (även riktnummer) E-post fastighetsägare

Tillstånd enligt 40 § - spridningsområdet 

 På tomtmark för flerfamiljshus 

 På gårdar till skolor och förskolor 

På lekplatser som allmänheten har tillträde till 

I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde 

Inom idrotts- och fritidsanläggningar 

Vid planerings- och anläggningsarbeten 

På vägområden samt på grusytor och andra mycket 

genomsläppliga ytor 

På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material 

Anmälan enligt 41 § - spridningsområdet 

 På vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om 

bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat 

 På banvallar 

 Inom områden som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt 

Uppgifter om bekämpningsmedel 
Bekämpningsmedlets namn Registreringsnummer Beräknad dos (t.ex. kg/ha) Klass (1, 2 eller 3) 

Bekämpningsmedlets namn Registreringsnummer Beräknad dos (t.ex. kg/ha) Klass (1, 2 eller 3) 

Bekämpningsmedlets namn Registreringsnummer Beräknad dos (t.ex. kg/ha) Klass (1, 2 eller 3) 

Bekämpningsmedlets namn Registreringsnummer Beräknad dos (t.ex. kg/ha) Klass (1, 2 eller 3) 



Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För information om hur 
personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Uppgifter om spridningen 
Avsikten med spridningen

Spridningsområdets storlek Beräknad tidpunkt för spridning 

Spridningsmetod och utrustning Sprutan senast funktionstestad, datum 

Plats för påfyllning av spruta. Beskriv var påfyllning av bekämpningsmedel sker och vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas 

Plats för rengöring av spruta. Beskriv var rengöring av sprutan sker och vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas 

Ange vilka skyddsavstånd som kommer att hållas till dricksvattenbrunn, dräneringsbrunnar, dagvatten, sjö eller vattendrag 

Beskriv hur allmänheten kommer att informeras om spridningen. (Gäller för spridning på område där allmänheten har tillträde.) 

Övrigt 

Bifogat till ansökan/anmälan ska finnas: 

 En situationsplan med:

- spridningsområdet inritat,

- dricksvattentäkter, vattendrag, dräneringsbrunnar, dagvattenbrunnar och andra riskobjekt inom

100 meter från spridningsområdet.

 Säkerhetsdatablad för aktuella bekämpningsmedel

 Kopia på behörighetsbevis för spridning av bekämpningsmedel.

Avgifter 

För ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område (2015-10-26 § 79). Avgiften för handläggning debiteras med timavgift som för närvarande är 880 

kronor per timma. 

Ansökan/anmälan ska ske i god tid innan spridning, senast 4 veckor innan. 

Sökandes underskrift 

Ort och datum Namnteckning

Skriv ut ifylld ansökan/anmälan, skriv under den och skicka till: 

Hagfors Kommun 

Miljö- & byggavdelningen 

683 80 HAGFORS 
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