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Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av
kemiska bekämpningsmedel;
beslutade den 2 december 1996.
Med stöd av 15 § förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel samt 5
och 30 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter och efter samråd
med Kemikalieinspektionen föreskriver Statens naturvårdsverk följande.
Allmänna bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter omfattar verksamheter utomhus vad gäller spridning och
annan hantering av kemiska bekämpningsmedel samt rengöring av utrustning
som använts för dessa ändamål. På samma sätt omfattar föreskrifterna också
blad- och blastdödningsmedel och andra kemiska produkter som med hänsyn
till sina egenskaper och användning står bekämpningsmedel nära. Vad nedan
föreskrivs om bekämpningsmedel gäller därför också sådana produkter.
Föreskrifterna syftar till att reglera användningen av bekämpningsmedel på
ett sådant sätt att människor och människors egendom inte skadas och att
kvaliteten hos yt- och grundvatten inte försämras samt att den vilda floran och
faunan så långt möjligt skyddas mot oavsiktlig påverkan.
Ytterligare bestämmelser om spridning av bekämpningsmedel finns i 11-14
§§ förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel.
2 § Yrkesmässig användning av kemiska produkter för bekämpning eller
yrkesmässig användning av kemiska produkter enligt 1 § första stycket andra
meningen är tillåten endast om produkten genom beslut av
Kemikalieinspektionen har godkänts eller undantagits från kraven på
godkännande enligt 3 § förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel.
3 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse
motsvarande i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel.
Val av medel
4 § Den som avser att sprida bekämpningsmedel skall före spridningen förvissa
sig om att denna kan ske utan befarad risk för grundvattenförorening. Hänsyn
skall härvid tas till markförhållandena inom spridningsområdet och tillgänglig
kunskap om medlets egenskaper vad gäller rörlighet i mark.
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Skyddsavstånd
5 § Vid spridning och annan hantering av bekämpningsmedel samt vid
rengöring av spridningsutrustning är den som utför detta skyldig att bestämma
och iaktta de skyddsavstånd som med hänsyn till omständigheterna är
nödvändiga till skydd för vattentäkter, sjöar och vattendrag samt omgivande
mark och annans egendom.
6 § Vid bestämning av skyddsavstånd enligt 5 § skall särskild hänsyn tas till
- på platsen rådande temperatur och vindförhållanden,
- det avsedda spridningsområdets utbredning i vindriktningen,
- jordart och markstruktur samt markens lutning mot omgivningen på den
plats där spridningen avses ske,
- bekämpningsmedlets egenskaper, samt
- omgivningens känslighet för medlet.
Utrustning
7 § Utrustning för spridning av bekämpningsmedel skall vara anpassad för
ändamålet, underhållas väl och vara väl kalibrerad.
8 § Den som avser att sprida bekämpningsmedel med bogserad eller
maskinburen spruta skall för bestämning av skyddsavstånd enligt 6 § ha
lämplig utrustning för att bestämma temperatur, vindriktning och vindhastighet
på platsen. Vindhastigheten skall kunna bestämmas med en noggrannhet av ±
0,5 m/s.
Dokumentation
9 § Den som sprider bekämpningsmedel som hänförts till klass 1 eller klass 2
enligt 8 § förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel skall anteckna varje
sådan åtgärd. Av dokumentationen skall framgå
- vilket medel och vilken dos som använts samt tidpunkt och plats för
spridningen,
- temperatur och vindförhållanden,
- vilka skyddsavstånd som hållits till omgivningen, samt
- vilka försiktighetsmått som iakttagits till skydd mot miljöpåverkan vid
påfyllning och rengöring av utrustningen.
Dokumentationen skall sparas i tre år och skall vid anmodan kunna upp visas
för tillsynsmyndighet.
Anmälan och information i vissa fall
10 § Vid olyckor i samband med spridning, då större mängd
bekämpningsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut, skall räddningstjänsten
omedelbart underrättas.
Om ett markområde blivit oavsiktligt besprutat, eller genom vindavdrift
eller
felaktig hantering i samband med spridning blivit förorenat med
bekämpningsmedel i sådan omfattning att egendomsskada kan befaras, skall
områdets ägare eller nyttjanderättshavare snarast underrättas.

Om sjö, vattendrag eller vattentäkt förorenats, eller som följd av
markförorening enligt andra stycket kan befaras bli förorenat, skall även den
eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet snarast underrättas.
Ansvarig för att underrättelse sker är den som utfört eller låtit utföra
spridningen.
11 § Skriftlig anmälan till sådan kommunal nämnd som avses i 10 § skall göras
av den som avser att sprida bekämpningsmedel på
- banvall,
- idrottsanläggning,
- områden större än 1 000 m2 där allmänheten får färdas fritt med
undantag för åkermark.
12 § Anmälan enligt 11 § skall göras senast fyra veckor före den dag då
spridningen avses påbörjas. Om särskilda skäl finns får anmälan dock göras
inom kortare tid och om så är nödvändigt då även muntligt. Muntlig anmälan
skall, om inte den kommunala nämnden medger annat, snarast åtföljas av en
skriftlig anmälan och med motivering för avvikelsen.
Anmälan skall alltid innehålla uppgift om
- namn, adress och telefon till den som skall utföra spridningen samt till
den för vars räkning spridningen skall ske,
- spridningsområdets läge och storlek,
- avsikten med spridningen,
- kopia av etikett eller preparatblad för det bekämpningsmedel som avses
spridas,
- beräknad dos,
- beräknad tidpunkt för spridningen eller spridningarna om fler sådana
skall göras.
Anmälan skall göras av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig
överenskommelse, av den som nyttjar marken.
13 § Den som avser att sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten
får färdas fritt skall med undantag för vall och obesådd åker en vecka före
spridningen informera om denna på väl synliga anslag. Anslagen skall vara av
minst A5-format och av väderbeständigt material. Anslagen skall innehålla
- karta, kartskiss eller beskrivning över spridningsområdet,
- namn, adress och telefon till den som skall utföra spridningen och i
förekommande fall till den för vars räkning spridningen skall ske,
- avsikten med spridningen samt bekämpningsmedlets namn och
registreringsnummer,
- spridningsmetod,
- beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen, och
- var ytterligare uppgifter om spridningen kan erhållas.
Anslagen skall tas bort inom åtta månader efter det att spridningen avslutats,
dock tidigast en månad efter spridningen.

Förbud mot spridning i vissa fall
14 § Bekämpningsmedel får inte utan tillstånd av sådan kommunal nämnd som
avses i 10 § yrkesmässigt användas
- på tomtmark för flerfamiljshus,
- på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser,
- inom skyddsområde för vattentäkt,
- vid planerings- och anläggningsarbeten.
Tillstånd skall sökas av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig
överenskommelse, av den som nyttjar marken.
15 § Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar.
Undantag
16 § En kommunal nämnd som avses i 10 § får i enskilda fall medge undantag
från informationsplikten enligt 13 §.
17 § Bestämmelserna i 9, 11-13 och 15 §§ samt 14 § vad avser skyddsområde
för vattentäkt och planerings- och anläggningsarbeten gäller inte vid
bekämpning som har karaktär av punktbehandling.
18 § Hastigt påkallade punktsaneringar mot ohyra och skadedjur enligt
hälsoskyddslagen (1982:1080) får ske utan tillstånd enligt 14 §. Den
kommunala nämnd som avses i 10 § skall dock snarast underrättas om varje
sådan åtgärd.
Tillsynsmyndigheter
19 § I fråga om tillsynen över efterlevnaden av denna författning finns
bestämmelser i 26 § förordningen (1985:835) om kemiska produkter.
Ansvar och förverkande
20 § Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av
denna författning finns i 20-22 §§ lagen (1985:426) om kemiska produkter.
__________
Denna författning träder i kraft den 1 juli 1997.
Genom föreskrifterna upphävs produktkontrollnämndens kungörelse
(SNFS 1984:2, PK:19) om spridning av bekämpningsmedel.
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