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Ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel/ bekämpningsmedel  

enl. 2 kap 40 § SFS 2014:425  
enl. 6 kap 1 § NFS 2015:2 

  
  

 

Behandling av personuppgifter 
Bygg- och miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av 
dataskyddsförordningen artikel 6.1e. 
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Sökande (Den som ska utföra spridningen) 
Företagets namn Organisationsnr 

            
Adress Telefon dagtid 

            
Postnummer och ort Telefon mobil 

            
E-postadress 

      
Behörighet/tillstånd nr  

      

Giltigt t.o.m. år 

      

Verksamhetsansvarig (om någon annan utför spridningen) 
Verksamhet/företag/förening/person Organisationsnr/per

sonnr  

            
Namn Telefon dagtid 

            
Adress 

      

Telefon mobil 

      

Postnummer och ort 

      

E-postadress 

      

Behörighet/tillstånd nr 

      

Giltig t.o.m. år 

      

Ansökan avser bekämpning av  
Vad ska bekämpas? 

      
På fastighet med adress Fastighetsbeteckning 

            
Spridningsområdets läge och uppskattade storlek (markera på karta) 

      
Spridningsperiod (anger när perioden börjar och slutar) 

      

Tidpunkt för spridning (klockslag) 

      

Verksamhet på 
fastigheten 

    

 Förskola   Skola  Allmän 
lekplats 

 Tomtmark 
flerfamiljshus 

 Idrotts- 
och 
fritidsanlä
ggning 

 Allmän park/trädgård 
 

 Planerings- och 
anläggnings-arbeten 

 Vägområde 
eller grusyta 

 Yta av asfalt eller 
betong 
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Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas. Vilka alternativ till kemisk 
bekämpning har ni övervägt och varför har dessa valts bort?  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fasta skyddsavstånd 
Vattendrag/dammar 
 

      

Brunnar (dricksvatten- och 
dräneringsbrunnar) 
 

      

Diken 
 

      

Övrigt (sandbankar el. trädgårdar 
t.ex.) 
 

      

 

Utrustning för bestämning av anpassat skyddsavstånd 
Vindmätare: 
 

 Ja                   Nej 

Vimpel: 

 Ja                   Nej 

Termometer: 

 Ja                   Nej 

Hjälpreda: 

 Ja                   Nej 

 
Spridningsutrustning 

Typ av spridningsutrustning  

      

Tankens volym 

      
Rampbredd 

      

Godkänd t.o.m. datum (alt. undantagen t.o.m. vid ny spruta) 
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Påfyllnings- och rengöringsplats 
Beskriv påfyllnings- och rengöringsplatsen (underlag, avstånd till brunnar och vatten) 

      
 

Uppgifter om växtskyddsmedel/bekäpningsmedel (anges för samtliga preparat) 
Preparat (Namn och registreringsnummer) 

      

Beräknad dos 

      

Beräknad årsförbrukning 

      

Preparat (Namn och registreringsnummer) 

      

Beräknad dos 

      

Beräknad årsförbrukning 

      

Preparat (Namn och registreringsnummer) 

      

Beräknad dos 

      

Beräknad årsförbrukning 

      

Preparat (Namn och registreringsnummer) 

      

Beräknad dos 

      

Beräknad årsförbrukning 

      
Preparat (Namn och registreringsnummer) 

      

Beräknad dos 

      

Beräknad årsförbrukning 

      
Preparat (Namn och registreringsnummer) 

      

Beräknad dos 

      

Beräknad årsförbrukning 

      

Preparat (Namn och registreringsnummer) 

      

Beräknad dos 

      

Beräknad årsförbrukning 

      

Preparat (Namn och registreringsnummer) 

      

Beräknad dos 

      

Beräknad årsförbrukning 

      

Preparat (Namn och registreringsnummer) 

      

Beräknad dos 

      

Beräknad årsförbrukning 

      
Preparat (Namn och registreringsnummer) 

      

Beräknad dos 

      

Beräknad årsförbrukning 

      
 

Till ansökan ska bifogas karta som visar var bekämpningsmedlet ska spridas/placeras, kopia på 
behörighetsbevis för spridning av bekämpningsmedel samt kopia på godkännande av spridningsutrustning, 
alternativt dokument som visar när sprutan är inköpt om den är ny. 
 
 
Kommunikation 
� Jag godkänner kommunikation via e-post  
 
(Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post) 
   

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 

 
 

Blanketten sänds till 
Miljoavdelningen@orebro.se  
Örebro kommun 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
Miljöavdelningen   
Box 33400 
701 35 Örebro  

Avgift f.n. 1020 kr/h 
Avgift för handläggning 
tas ut enligt taxa fastställd 
av Kommunfullmäktige 
(2018) 
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