
Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. 
Behandlingen sker enligt Tryckfrihetsförordningen som innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har 

rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns på kommunens 
hemsida (www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr) 
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Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av 

bekämpningsmedel 

Enligt 40-41 §§ SFS 2014:425 eller 6 kap 1 § NFS 2015:2 

* = obligatorisk uppgift        

Ansökan/anmälan gäller* 

 Ansökan om spridning på Tomtmark 

 Ansökan om spridning på förskole-skolgård eller lekplatser 

 Ansökan om spridning vid planerings- och anläggningsarbete 

 Ansökan om spridning på jordbruksmark inom skyddsområde för vattentäkt 

 Ansökan om spridning på annan mark inom skyddsområde för vattentäkt 

 Anmälan om spridning på banvall 

 Anmälan om spridning på idrottsanläggning 

 Anmälan om spridning på område större än 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt helt. 

 

Fastighetsuppgifter där spridning ska ske 

Fastighetsbeteckning* 
 

Besöksadress* 
 
 

Namn eller annan tydlig beskrivning av vilket område bekämpningsmedel avses spridas (bifoga 
karta med området markerat)* 
 
 
 
 
 

Markkarta finns* 
 Ja 

 Nej 

Om ja, från vilket år? 

Markförhållanden (jordart, mullhalt, pH)* 
 
 
 

Skäl till varför kemisk bekämpning anses behövas* 
 
 
 

Spridningsmedel (t.ex. sprutning, avstrykning)* 
 
 

Tidpunkt för spridning* 
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Skyddsavstånd 

Avstånd från 
platsen för 
spridning till* 
 

Vattentäck, grävd eller borrad:              m Öppna diken:                     m 

Vattendrag, sjö, märgelgrav eller liknande:                                              m 

Dagvatten eller dräneringsbrunnar:                                                         m 
 

Bekämpningsmedel 

Bekämpning utförs mot*  Svamp  Insekt  Ogräs 

Typ* 
 
 

Namn på preparat Reg Nr. Aktiv substas Dos/hektar 

    

    

    

 

Spruta/Sprutor 

Typ* 
 Bredspruta  Bandspruta 

 Handspruta 

Fabrikat* 
 
 

Tankstorlek* 
 
 

Rampbredd* 

Extra färskvattentank 
för rengöring* 

 Ja 

 Nej 

Om ja, storlek på tanken 

Godkänt funktionstest utfört datum Protokollsnummer (protokoll bifogas) 
 
 

Påfyllning/rengöring av sprutor 

Fastighet där påfyllning sker (adress)* 
 
 

Plats för rengöring av spruta* 

Avstånd till närmaste vattentäkt (dagvattenbrunn,  
dräneringsbrunn, dike, vattedrag eller liknande)* 

Typ (biobädd/tät platta med uppsamling 
utan avlopp)* 
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Alternativa metoder** 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas 

Kontaktuppgifter 
Sökande 

Namn* 
 
 

Personnummer/organisationsnummer* 

Postnummer och postort* 
 

Utdelningsadress* 
 
 
 

Telefon (även riktnummer) E-postadress 
 
 

Fakturaadress och referens 
 
 

Kontaktperson (om sökande är ett företag) E-postadress till kontaktperson 
 
 

Fastighetsägare 

Namn* 
 
 

Personnummer/organisationsnummer* 

Telefon (även riktnummer) E-postadress 
 
 

Kontaktperson E-postadress till kontaktperson 
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Spridningen utförs av 

Namn* 
 
 

Personnummer/organisationsnummer* 

Telefon (även riktnummer) E-postadress 
 
 

Behörighet/tillståndsnummer* Giltig t.o.m. (datum)* 
 
 

Bilagor: 
Observera att handläggningen inte kan påbörjas förrän ansökan/anmälan är komplett. 

 Kopia på markkarta eller om sådan saknas fastighetskarta med inritade skyddsavstånd 

 Kopia på protokoll från funktionstest av sprutan 

 Varuinformationsblad, ämnesblad m.m. om bekämpningsmedel som avses att användas  

 Karta med markerade områden som avses att bespruta 

 Kopia på sprutjournal insändes efter besprutningen 

 

 

Underskrift 

Sökandes underskrift* 
 

Namnförtydligande* 
 
 

Datum* 
 
 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut för handläggning oavsett 

beslut. 

 

Skickas till: 
Markaryds kommun  
Miljö- och byggenheten 
Box 74, 285 22 Markaryd 

mbn@markaryd.se, 0433-720 00 
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