
 

 

 

Ansökan/anmälan användning av bekämpningsmedel 

Den här blanketten används för att ansöka om eller anmäla användning av bekämpningsmedel 

enligt: 

- kap 2 § 40 (ansökan) och § 41 (anmälan) förordning (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel 

- kap 6 § 1 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss hantering av 

växtskyddsmedel och yrkesmässig användning i vattenskyddsområde med undantag för 

tertiär skyddszon. 

Blanketten kan även användas för tillståndsansökan för hantering av bekämpningsmedel 

enligt bestämmelser för vattenskyddsområden. 

Ansökan/Anmälan användning 

I ansökningsblanketten under "Plats för användning" ange ett eller flera av nedanstående 
typer av områden, så att det framgår vad ansökan/anmälan avser: 

• Inom skyddsområde för vattentäkt (primär och sekundär skyddszon). Undantaget är 

viss punktbehandling eller dylikt*). 

• I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde (om inte förbud gäller enligt kap 2 § 37 punkt 3 

i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel). 

• Vid planerings- och anläggningsarbeten 

• På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, exklusive 

banvallar och vägområden med anmälningsplikt 

• På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material, exklusive banvallar och 

vägområden med anmälningsplikt 

• Inom idrotts- och fritidsanläggningar. 

 
*) Om förbud mot eller tillståndsplikt för bekämpningsmedelsanvändning regleras i föreskriften 

för aktuellt vattenskyddsområde gäller de reglerna istället.  

 
Anmälan om användning av växtskyddsmedel utomhus avser: 

 

• Banvallar 

• På vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter 

som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens Jordbruksverk har meddelat.  

• Områden som inte omfattas av krav på tillstånd och är större än 1 000 kvadratmeter där 

allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark) 



 

 

Till ansökan/anmälan ska du bifoga följande: 

1. Situationsplan över det aktuella spridningsområdet med närbelägna vattentäkter, sjöar, 

vattendrag, diken, dagvattensbrunnar och dräneringsbrunnar samt platser för påfyllning, 

rengöring och förvaring angivna. (Obligatoriskt) 

2. Kopia av etikett eller preparatblad för det bekämpningsmedel som du tänker sprida. 

(Obligatoriskt) 

3. Kopia av behörighetsintyg för spridning av preparat av klass 1 eller 2. (Obligatoriskt) 

4. Vid spridning på område där allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark): kopia 

av sådant informationsanslag som sätts upp en vecka före spridningen.  

5. Om inte den som skall utföra spridningen ska skriva ansökan/anmälan så måste du också 

bifoga en överenskommelse mellan den som nyttjar marken och den som ska utföra 

spridningen om att den förstnämnde får söka tillståndet/göra anmälan.  

6. Kopia av godkännandeprotokoll för spridarutrustning för växtskyddsmedel. (Obligatoriskt vid 

sprdning i naturskyddsområde.) 

7. Vid spridning i vattenskyddsområde: Kopia på senaste markkartering (max 10 år gammal) 

med jordanalys för jordart, pH och ler- och mullhalt. 

8. Utskrift av resultat från körning av MACRO-DB (steg 1) eller motsvarande. Körningar ska 

göras för varje fält/skifte om preparatet ska spridas på mer än ett fält/skifte. Körningar ska 

också göras för varje preparat om mer än ett preparat ska användas. (Obligatoriskt vid 

spridning i vattenskyddsområde.) 

En utskrift ska alltså redovisas för varje preparat och fält/skifte! MACRO-DB (steg 1) är ett 

enkelt program som finns på www.slu.se/ckb. Om risken för vidaretransport i halter över 0,1 

µg/liter inte är försumbar måste även resultat för körning av MACRO-DB 5.0 (steg 2) eller 

motsvarande bifogas. 

9. Resultat från riskbedömningar av läckage av bekämpningsmedel till grundvatten (exempelvis 

loggfiler från körningar i MACRO-DB 5.0). Resultat ska redovisas för varje preparat och 

fält/skifte där förhöjd risk finns enligt MACRO-DB (steg 1). 

MACRO-DB 5.0 är ett mer avancerat program och en körning kan ta 30 min. 

Krav på indata för mark är att en max 10 år gammal egen markkartering/ jordartskartering 

ska användas beträffande jordart, pH, lerhalt och mullhalt. ("Jordartshjälpen" på CKB:s 

hemsida omfattar inte norra Sverige). 

Karteringen bör innefatta jordprover även på alvens textur (på ca 50 cm djup) och jordens 

innehåll av ler, silt, sand och organiskt kol. 

Det värde som ska användas för procentandel jordbruksmark är 7 % för Vindelälvsåsens 

vattenskyddsområde*). För övriga områden kontakta Miljö- och hälsoskydd. 

Det värde som erhålls i en körning är beräknad halt på 2 meters djup i fältets utsläppspunkt.  

Värden på över 0,1 µg/liter innebär normalt avslag liksom summa halter över 0,5 µg/liter för 

samtliga preparat. 

MACRO-DB 5.0 kan användas även för golfbanor om "Gräs" väljs i programmet. 

*) Andel inom vattenskyddsområdet. Värde saknas för andel inom avrinningsområdet. 

http://www.slu.se/ckb


 

 

Skicka in ansökan/anmälan i god tid. Observera att ansökan/anmälan ska göras senast 4 veckor 

före spridningen. Om du gör din anmälan senare måste du ha särskilda skäl. Enligt Umeå 

kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken tar vi ut en avgift för miljö- och hälsoskydds- 

nämndens behandling av anmälan/ansökan. 

 
Avgift 

För handläggning av tillståndsärenden tillämpas timavgift i enlighet med gällande taxa. Avgift 

tas ut per påbörjad halvtimme handläggning. För handläggning av anmälningsärenden 

kommer en fast avgift motsvarande 2 timmars handläggningstid att tas ut i enlighet med 

gällande taxa. Avgift faktureras i efterhand. Läs mer om avgifter och taxor enligt miljöbalken 

på www.umea.se 

 
Bilagor som ska bifogas 

Om bilagor skickas in per post, skicka till: Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd, 901 84 UMEÅ 

med e-post miljochhalsoskydd@umea.se 

 
Information om bestämmelser för skyddsområde 

Observera att det kan finnas skyddsområdesbestämmelser som även förvaring av 

bekämpningsmedel eller spridning annat än yrkesmässigt. Denna ansökningsblankett gäller 

även för det tillståndskravet. 

För mer information kontakta Miljö- och hälsoskydd, 090-16 10 00 (växel) med e-post 

miljoochhalsoskydd@umea.se 

http://www.umea.se/
mailto:miljochhalsoskydd@umea.se
mailto:miljoochhalsoskydd@umea.se


 

 

 
 

Umeå kommun - Miljö- och hälsoskydd 

Ansökan/Anmälan användning av bekämpningsmedel 
 
 

 

 
 

Ansökan/anmälan avser  

Växtskyddsmedel 
 

Annat bekämpningsmedel 

Ansökan/Anmälan användning 

Plats för användning* (ange vilken typ av område som avses, se infoblad.) 

Sökande / Anmälare 

Namn* 

 

 
Adress* 

 

 
Postnummer* 

 

 
Telefon dag* 

 

 

 
 

 

 

Ort* 

 

 
Telefon mobil 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

E-post 

Personnr/organisationsnr* 

   

Kontaktperson för sökande 

Namn* 

Telefon dag* Telefon mobil E-post  

   

Utförare 

Namn* 
  

Personnr/organisationsnr* 

  

Adress* 

 

 
Postnummer* 

 

 
Telefon dag* 

 

 

 
Ort* 

 

 
Telefon mobil 

 

 

 
 

 

 
E-post 

 

   

Kontaktperson för utföraren 

Namn 

Telefon dag Telefon mobil E-post  

  



 

 

För vems räkning ska spridning ske? 

Namn 

Bekämpningsmedel 

Antal preparat 
*
 

Antal skiften* 

Om endast ett preparat ska användas, fyll i uppgifterna nedan. Om fler preparat ska  användas ska uppgifter för dessa 

uppges i formuläret "Ansökan/anmälan användning av bekämpningsmedel - tilläggsformulär för ytterligare preparat" 

Medlets namn* 

Registreringsnummer* (Ange kemikaliesinspektionens registreringsnummer för bekämpningsmedlet) 

Behörighetsklass* 

Verksamt ämne, inkl CAS-nr eller EG-nr. 

Ange varför alternativa/icke-kemiska metoder inte kan användas 

Observera att det för spridningar i vattenskyddsområden är obligatoriskt att bifoga resultat från körning av åtminstone 

MACRO-DB (steg 1) för varje preparat och fält/skifte. (Se  bilageförteckning på informationsbladet). 

Spridning 

Om vattenskyddsområde ange vilket samt vilken skyddszon 

Fastighetsbeteckning* (Ange fastighetsbeteckningar för de områden där du ska sprida bekämpningsmedlet.) 

Spridningsområdets läge och storlek * 

Gröda 

Avsikt med spridningen* (Ange vad som ska bekämpas. Om det är någon särskild växt eller djurart så ska det anges) 

Beräknad tidpunkt för spridningen* 

Typ av spridningsutrustning* 

Beräknad dos* 

 



 

 

Utrustning för att bestämma vindriktning och vindhastighet 

Kommer anslag om spridningen att sättas upp * 

Ja (Aktuellt på områden där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark. Bifoga kopia av anslag.) 

 
Nej 

Typ av mark* (Ange jordart och marklutning) 

Vid jordbruksverksamhet ange även: 

Lerhalt Mullhalt pH 

 

Skifte 1 

 

Skifte 2 

 

Skifte 3 

Ansökningsperiod, växtföljd och markkartering (endast jordbruksverksamhet) 

Ansökan gäller till och med år (Ansökan gäller max 5 år. Normalt kan en ansökan omfatta tre år eller längre - t ex en växtföljdscykel) 

Längd på växtföljd (år) 

Markkartering gjord år (Ange årtal för senaste markkartering) 

Markkartering är inte gjord 

Observera att kopia av markkartering måste bifogas om steg 2-körning i MACRO-DB är nödvändig. 

Växtföljd (Ange växtföljd för respektive skifte) 

Försiktighetsmått och hantering 

Tillredning och påfyllning (Ange var tillredning och påfyllning sker, samt vilka försiktighetsmått som iakttas.) 

Rengöring av spruta (Ange var rengöring av spruta sker, samt vilka försiktighetsmått som iakttas.) 

Skyddsavstånd (Ange avstånd till vattentäkter, sjöar, vattendrag, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar) 

Lagring inom vattenskyddsområde (Ange plats och om lagring sker i invallat utrymme eller i invallad behållare.) 

 

   

   

   

 



 

 

Övrigt 

Övriga uppgifter 

 

Bilagor som ska bifogas 

Situationsplan 

 

Kopia av etikett eller preparatblad för bekämpningsmedlet 

Behörighetsintyg 

Informationsanslag. (Ska bifogas när spridning ska ske där allmänheten får färdas fritt, med undantag för 

åkermark) 

Ytterligare bilagor som ska bifogas vid spridning i vattenskyddsområde 

 
Överenskommelse om ansvarig sökande 

 
Kopia av godkännandeprotokoll för spridarutrustning för växtskyddsmedel 

Markkartering, max 10 år gammal. (Ska bifogas då MACRO-DB 5.0 (steg 2) behöver 

köras). 

Resultat från MACRO-DB (steg 1) eller motsvarande 

Loggfiler MACRO-DB 5.0 eller motsvarande 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som 

krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar 
efterfrågade obligatoriska uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende. 

Syftet med behandlingen är att vi ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt och rättssäkert sätt. Den 
rättsliga grunden för behandlingen är att det handlar om myndighetsutövning och/eller uppgifter av allmänt 
intresse.Dina uppgifter kommer att sparas genom elektronisk lagring i behörighetsstyrt ärendesystem. Vi 
tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela 
dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. De personuppgifter vi behandlar 
om dig kan komma att delas med andra myndigheter, till exempel vid överprövning av beslut. Däremot kommer vi 
aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Umeå kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 901 84 Umeå. Du har rätt att få ut 
information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar 
eller begära radering. Kontakta dataskyddsombudet i Umeå kommun, 901 84 Umeå via brev eller mejl 
dataskyddsombud@umea.se. 

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 
Läs mer om Dataskyddsförordningen och dina rättigheter . 

mailto:dataskyddsombud@umea.se

