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I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.  
Den informationen hittar du sist i denna blankett. 

Blankett uppdaterad: 2018-05-22 

Tänk på! 
Anmälan/ansökan ska vara Miljöenheten tillhanda senast 4 veckor innan den tänkta 
spridningen ska ske 

Vilken typ av ärende gäller det? 
Anmälan om spridning (enligt § 41 i SFS 2014:425) 

Ansökan om tillstånd för spridning (enligt § 40 i SFS 2014:425)

Sökande 
Namn Person-/Org-nummer Telefonnummer 

Kontaktperson Telefaxnummer 

Utdelningsadress Postnummer och postort 

Spridning skall utföras av: 
Företagets namn Person-/Org-nummer Telefonnummer 

Kontaktperson Telefaxnummer 

Utdelningsadress Postnummer och postort 

Uppgifter om besprutningsområdet 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetsadress 

Fastighetsägare 

Fastighetsägarens adress Fastighetsägarens telefonnummer 
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I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.  
Den informationen hittar du sist i denna blankett. 

Anmälan om spridning enligt § 41 i SFS 2014:425 
Spridningen kommer att ske på följande typ av område; 

 på banvall 

 vägområde för vissa arter beslutade av Jordbruksverket 

 på område större än 1000 m2 där allmänheten fritt får färdas och som inte kräver tillstånd 
enligt § 40 i SFS 2014:425 
 
 
Ansökan om tillstånd för spridning enligt § 40 i SFS 2014:425 
Spridningen kommer att ske på följande typ av område; 

 planerings- och anläggningsarbeten 

 tomtmark till flerfamiljshus 

 lekplats som allmänheten har tillträde till 

 inom idrotts- och/eller fritidsanläggning 

 vägområden/grusytor/mycket genomsläppliga ytor 

 gård till skola/förskola 

 park eller trädgård, dit allmänheten har tillträde 

 ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material 
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I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.  
Den informationen hittar du sist i denna blankett. 

Uppgifter om spridningen 
Namn samt registreringsnummer på de/det bekämpningsmedel som skall användas 
      
Avstånd till närmaste dricksvattenbrunn, dagvattenbrunn, sjö, vattendrag, kustvatten eller 
naturreservat 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avsikt med spridningen 
      

Vilka alternativa metoder/tekniker har övervägts men valts bort och varför?* 
      
 
 
 
 
*Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas 
Beräknad dos Beräknad tidpunkt för spridning/spridningar 
            

 
Bilagor som skall bifogas anmälan/ansökan 

Kopia av säkerhetsdatablad för de/det bekämpningsmedel som ska användas                

Karta över området (med området som det ska spridas bekämpningsmedel på tydligt   
markerat) där spridningen ska ske 

Kopia på intyg/behörigheter för person/personer som ska utföra spridningen                 

 
 
Underskrift 
Anmälarens underskrift Ort och datum 
       

Namnförtydligande 
      

 
Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet enligt den för 
året av Kommunfullmäktige beslutade timtaxan. 
 
Anmälan ansökan skickas in till; 
Lomma kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden 
234 81 Lomma 
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I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.  
Den informationen hittar du sist i denna blankett. 

 
Lagstiftning 
Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) och Naturvårdsverkets föreskrifter om 
spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) är den lagstiftning som ligger till 
grund för anmälan och spridning av ansökan om tillstånd.  
 
 
Enligt § 41 i SFS 2014:425 gäller följande; 
 

1. Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till den kommunala nämnden yrkesmässigt 
använda växtskyddsmedel; 

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

arter som omfattas av förskrifter om bekämpningsmedel som Statens Jordbruksverk 
har meddelat 

 
3. På banvallar 

 
4. Inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt § 40 i SFS 2014:425, och 

som har en sammanhängande area överskridande 1000 m2 där allmänheten får färdas 
fritt. Kravet på anmälan i första stycket u punkt 3 gäller inte användning på åkermark 

 
Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast 4 veckor efter det att anmälan 
gjorts, om inte nämnden bestämmer något annat. 
 
Enligt § 40 i SFS 2014:425 gäller följande; 
 
Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel; 
 

1. På tomtmark för flerfamiljshus 
2. På gårdar till skolor och förskolor 
3. På lekplatser som allmänheten har tillträde till 
4. I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde 
5. Inom idrotts- och fritidsanläggningar 
6. Vid planerings- och anläggningsarbeten 
7. På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor 
8. På ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anmälan/ansökan om spridning av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel) 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN    Sida 5 av 6  

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.  
Den informationen hittar du sist i denna blankett. 

 
Enligt § 45 i SFS 2014:425 gäller följande; 
 
Den som avser att sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt, med 
undantag för åkermark, ska innan spridningen sker informera om den på väl synliga anslag. 
 
Anslagen ska (enligt SNFS 1997:2) innehålla följande information; 
 

- Karta, kartskiss eller beskrivning över spridningsområdet 
- Namn, adress och telefonnummer till den som skall utföra spridningen och i 

förekommande fall till den vars räkning spridningen ska ske 
- Avsikten med spridningen samt bekämpningsmedlets namn och registreringsnummer  
- Spridningsmetod 
- Beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen 
- Var ytterligare uppgifter om spridningen kan erhållas 

 
Anslagen ska tas bort inom 8 månader efter att spridningen avslutats, dock tidigaste 1 månad 
efter spridningen. 
 
Enligt § 54 i SFS 2014:425 gäller följande; 
 
Den som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska dokumentera varje användning av 
växtskyddsmedel och ange vilka skyddsavstånd som hållits vid spridning som sker utomhus, 
vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som har vidtagits vid 
spridning samt i vilket syfteväxtskyddsmedlet har använts. 
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Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten 

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 

 

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i e-
tjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag 
eller andra författningar. 

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är 
myndighetsutövning, och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som 
finns i dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat 
personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga 
att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att 
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta 
gör du enklast genom att kontakta oss på miljo-byggnadsnamnd@lomma.se  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.miljo-ochbyggnadsnamnden@lomma.se. Om du 
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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