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Miljöförvaltningen 

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 
Box 8136, 104 20 Stockholm 
Växel 08-508 28 800 
miljoforvaltningen@stockholm.se 
start.stockholm/miljoforvaltningen 

Information om behandling av personuppgifter 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna 
handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig.  
Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på 
start.stockholm/dataskydd. Där beskriver vi dina rättigheter och hur  
vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. 
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Miljöförvaltningen Ansökan/Anmälan om spridning av  
kemiska bekämpningsmedel 

Fyll i hela blanketten och skicka den till boxadressen eller via e-post till miljoforvaltningen@stockholm.se 
Anmälan/ansökan ska vara miljöförvaltningen tillhanda senast 4 veckor före spridning. 

Anmälan om yrkesmässig spridning 
enligt 2 kap. 41 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 
 

 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 inte omfattas av krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area 
överskridande 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt  

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning 
enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 
 

 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 
 Inom vattenskyddsområde (enligt 6 kap 1 § föreskrift (2015:2) om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel)  

Uppdragsgivare 
Namn 

      
Adress Postnummer Ort 

                  
Kontaktperson 

      
E-post Telefon/mobil 

            
Organisationsnummer 

      
Faktureringsadress 

      

Utförare 
Namn 

      
Adress Postnummer Ort 

                  
Kontaktperson 

      
E-post Telefon/mobil 

            
Organisationsnummer 

      
Behörighet, bifoga behörighetsbevis 

      

https://start.stockholm/miljoforvaltningen
https://start.stockholm/dataskydd
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Fastighet 
Bifoga förteckning om fler än en 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Fastighetsägarens namn 

Fastighetsägarens adress 

Bekämpningsmedel 
Bifoga förteckning om fler än ett 
Bekämpningsmedlets namn, bifoga säkerhetsdatablad Kemikalieinspektionens registreringsnummer 

Dos (t.ex. kg/ha) Bekämpningsmedelsklass 

Spridning 
Syftet med spridningen 

Spridningsområdets storlek. Kom ihåg att bifoga karta 

Spridningsmetod och utrustning. Beskriv metod och försiktighetsåtgärder mer utförligt i bilaga 

Tidpunkt för spridningen, datum Beräknat antal spridningstillfällen Skyddsavstånd till sjö, vattendrag eller dagvatten 

Ange uteslutna alternativ till kemisk bekämpning 

Hur ska allmänheten informeras? 

Till ansökan ska bifogas 
 Karta över spridningsområdet. Markera skyddsvärda objekt som dricksvattenbrunnar, vattendrag, diken, 
dränerings- och dagvattenbrunnar 

 Beskrivning av spridningen och eventuella åtgärder för att skydda miljön 
 Kopia på utförarens kunskapsbevis/tillstånd när sådant krävs (klass 1- och 2-medel) 
 Bekämpningsmedelsförteckning om flera olika preparat ska användas 
 Fastighetsförteckning om spridningen gäller fler fastigheter än en 
 Säkerhetsdatablad för bekämpningsmedel 
 Övriga upplysningar 
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Avgift 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken finansieras genom att du som verksamhetsutövare 
betalar tillsynsavgift. Stockholms kommunfullmäktige har beslutat om taxan och i detta ärende tas timavgift ut. I tillsynen 
ingår t.ex. granskning av handlingar, möten, inspektioner, telefonsamtal, skrivelser och beslut. 

Mer information 
Besök vår hemsida start.stockholm/miljoforvaltningen
Vid frågor kontakta avdelningen Plan och miljö på 08-508 28 990 

https://start.stockholm/miljoforvaltningen
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