
Ansökan/Anmälan om yrkesmässig 
spridning av bekämpningsmedel 

1 (3) 

 Post 
Skara kommun 
Miljöenheten 
532 88 SKARA 

Besök 
Södra Kyrkogatan  2 

Telefon 
0511-320 00 

E-post
miljo@skara.se

Webbsida 
www.skara.se 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Miljöenheten 

Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel, SNFS 1997:2, se även NFS 2000:7 och förordningen 

2014:425 om bekämpningsmedel. 

Sökande 
Namn Person-/Organisationsnummer 

Adress E-post

Fastighetsbeteckning Tel nr E-postadress

Spridning utförs av 
Namn Person-/Organisationsnummer 

Behörighet/Tillstånd nr Giltig t o m (datum) 

Ansökan gäller  Anmälan gäller 

☐ Tomtmark flerfamiljshus ☐ Banvall

☐ Föreskole-/Skolgårdar, lekplatser ☐ Idrottsanläggning

☐ Planerings- och anläggningsarbete ☐ Område större än 1 000 m2 där allmänheten

får färdas fritt

☐ På jordbruksmark inom skyddsområde för vattentäkt

☐ På annan mark inom skyddsområde för vattentäkt

Namn eller annan tydlig beskrivning av vilket område bekämpningsmedel som avses spridas (bifoga gärna 

karta med området markerat) 

Skäl till varför kemisk bekämpning anses behövas 

Spridningsmedel (t.ex. sprutning, avstrykning) 

Tidpunkt för spridning 
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Bekämpning utförs mot 
Typ  Typ       Typ 

☐ Svamp: ☐ Insekter: ☐ Ogräs:

Namn på preparat Reg nr Aktiv substans Dos/Hektar 

Spruta/Sprutor 
Fabrikat Typ 

☐ Bredspruta ☐ Bandspruta

Tankstorlek Rampbredd 

Extra färskvattentank för rengöring 

Storlek 

☐ Ja ☐ Nej

Godkänt funktionstest 

utfört datum 

Protokollsnummer 

(protokoll bifogas) 

Påfyllning/Rengöring av sprutor 
Fastighet där påfyllning sker (adress) Typ (biobädd/tät platta med uppsamling utan avlopp) 

Avstånd till närmaste vattentäkt (dagvattenbrunn, 

dräneringsbrunn, dike, vattendrag eller liknande) 

Plats för rengöring av spruta 

Fastighet/Fastigheter där spridning ska ske 
Fastighetsbeteckning/-ar för vilken/vilka tillstånd sökes. 

Markkarta finns 

År 

☐ Ja ☐ Nej

Markförhållanden (Jordart, mullhalt, pH) 

Följande finns på fastigheten/fastigheterna 

Vattentäkt, grävd eller borrad……………………………………………………….….      ☐ Ja  ☐ Nej

Öppna diken…………………………………………………………………………….. ☐ Ja  ☐ Nej

Vattendrag, sjö, märgelgrav eller liknande…………………………………………..…. ☐ Ja  ☐ Nej

Dagvatten eller dräneringsbrunnar…………………………........................................... ☐ Ja  ☐ Nej

Om ja, ange avstånd mellan ovanstående och platsen för spridningen 
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Alternativa metoder 
Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas.  

Vilka alternativ till kemisk bekämpning har övervägts och beskriv varför dessa har valts bort 

Bilagor 

☐ Kopia på markkarta eller om sådan saknas, en fastighetskarta med inritade skyddsavstånd

☐ Kopia på protokoll från funktionstest av sprutan

☐ Varuinformationsblad, ämnesblad mm. om bekämpningsmedel som avses att användas

☐ Karta med markerade områden som avses att bespruta

☐ Kopia på sprutjournal insändes efter besprutningen

Avgift 
Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa.  

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på www.skara.se/personuppgifter. 

Underskrift 
Datum Ort 

Underskrift Namnförtydligande 

Anmälan/ansökan skickas till: 
Miljo@skara.se 

Miljöenheten 

Södra Kyrkogatan 2 

532 88 Skara 
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