
 

    Bilaga 

 

 

Utdrag ur 

 

Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska be-

kämpningsmedel  SNFS 1997:2 
 

 

Val av medel 

4 § 

Den som avser att sprida bekämpningsmedel skall före spridningen förvissa sig om att 

denna kan ske utan befarad risk för grundvattenförorening. Hänsyn skall härvid tas till 

markförhållandena inom spridningsområdet och tillgänglig kunskap om medlets egen-

skaper vad gäller rörlighet i mark. 

 

Skyddsavstånd 

5 § 

Vid spridning och annan hantering av bekämpningsmedel samt vid rengöring av sprid-

ningsutrustning är den som utför detta skyldig att bestämma och iaktta de 

skyddsavstånd som med hänsyn till omständigheterna är nödvändiga till skydd för 

vattentäkter, sjöar och vattendrag samt omgivande mark och annans egendom. 

 

Dokumentation 

9 § 

Den som sprider bekämpningsmedel som hänförts till klass 1 eller klass 2 enligt 8 § för-

ordningen (1985:836) om bekämpningsmedel skall anteckna varje sådan åtgärd. Av do-

kumentationen skall framgå 

- vilket medel och vilken dos som använts samt tidpunkt och plats för spridningen , 

- temperatur och vindförhållanden, 

- vilka skyddsavstånd som hållits till omgivningen, samt 

- vilka försiktighetsmått som iakttagits till skydd mot miljöpåverkan vid påfyllning 

 och rengöring av utrustningen. 

Dokumentationen skall sparas i tre år och skall vid anmodan kunna uppvisas för till-

synsmyndighet. 

 

Anmälan 

11 § 

Skriftlig anmälan till Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall göras av den som avser att 

sprida bekämpningsmedel på 

- banvall, 

- idrottsanläggning, 

- områden större än 1000 m² där allmänheten får färdas fritt med undantag för 

 åkermark 

 

 

 

 

 

 

 



12 § 

Anmälan enligt 11 § skall göras senast fyra veckor före den dag då spridningen avses 

påbörjas. Om särskilda skäl finns får anmälan dock göras inom kortare tid och om så är 

nödvändigt då även muntligt. Muntlig anmälan skall, om inte den kommunala nämnden 

medger annat, snarast åtföljas av en skriftlig anmälan och med motivering för avvikel-

sen. 

Anmälan skall alltid innehålla uppgift om 

- namn, adress och telefon till den som skall utföra spridningen samt till den för 

 vars räkning spridningen skall ske, 

- spridningsområdets läge och storlek, 

- avsikten med spridningen, 

- kopia av etikett eller preparatblad för det bekämpningsmedel som avses spridas, 

- beräknad dos, 

- beräknad tidpunkt för spridningen eller spridningarna om fler sådana skall göras. 

Anmälan skall göras av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig överens-

kommelse, av den som nyttjar marken. 

 

Information i vissa fall 

13 § 

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. Anslaget skall vara av minst A5-format och av väder-

beständigt material. Anslagen skall innehålla 

- karta, kartskiss eller beskrivning över spridningsområdet, 

- namn, adress och telefon till den som skall utföra spridningen och i 

 förekommande fall till den för vars räkning spridningen skall ske, 

- avsikten med spridningen samt bekämpningsmedlets namn och 

 registreringsnummer, 
- spridningsmetod, 

- beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen och 

- var ytterligare uppgifter om spridningen kan erhållas. 

Anslagen skall tas bort inom åtta månader efter det att spridningen avslutats, dock tidi-

gast en månad efter spridningen. 

 

Tillstånd 

14 § 

Bekämpningsmedel får inte utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkesmäs-

sigt användas 

- på tomtmark för flerfamiljshus, 

- på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser, 

- inom skyddsområde för vattentäkt, 

- vid planerings- och anläggningsarbeten 

Tillstånd skall sökas av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig överens-

kommelse, av den som nyttjar marken. 

 

 

 

 

Föreskriften i sin helhet med tillhörande allmänna råd finns på 

www.naturvardsverket.se. 
 


