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Till dig som använder biocidprodukter i din 
yrkesmässiga verksamhet 
För att få använda biocidprodukter i yrkesmässig verksamhet gäller många olika regler. I vissa fall måste du 
informera allmänheten och underrätta kommunen om spridningen. Reglerna om detta finns i Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter. 

Skyldighet att informera och underrätta 
Reglerna i Naturvårdsverkets föreskrifter gäller vid yrkesmässig bekämpning av vissa skadedjur som möss, råttor, 
insekter eller spindlar. Om bekämpningen sker på en plats som allmänheten har tillträde till måste du: 

• informera allmänheten om spridningen, och 
• göra en skriftlig underrättelse till kommunen.  

Det gäller vid yrkesmässig spridning av biocidprodukter i samtliga behörighetsklasser. Reglerna gäller både för 
spridning utomhus och inomhus. Exempel på platser som allmänheten kan ha tillträde till inomhus är 
restauranger, butiker, idrotts- och fritidsanläggningar och entréer till offentliga lokaler. När det gäller platser dit 
allmänheten har tillträde utomhus kan detta t.ex. vara tomtmark till flerfamiljshus, gårdar till skolor och förskolor, 
lekplatser och allmänna parker och trädgårdar. 

Krav på dokumentation 
Du som sprider biocidprodukter ska även dokumentera de åtgärder som vidtas för att uppnå syftet med 
bekämpningen. Även dessa regler gäller vid yrkesmässig bekämpning av vissa skadedjur som möss, råttor, 
insekter eller spindlar. Kravet på dokumentation gäller oavsett om spridningen sker på en plats som allmänheten 
har tillträde till. 

Naturvårdsverket har mer information 
Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om föreskrifterna om spridning av vissa biocidprodukter. I 
vägledningen finns information om: 

• vilka biocidprodukter som omfattas, 
• vad som menas med yrkesmässig verksamhet, och 
• vad information till allmänheten, underrättelser till kommunen och dokumentationen ska innehålla. 

Vägledningen finns på Naturvårdsverkets webb: 

• www.naturvardsverket.se/biocidprodukter 

Skicka underrättelser om spridningen till din kommun 
Kontakta miljökontoret i din kommun för mer information om hur du gör en skriftlig underrättelse. 
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