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Till dig som använder växtskyddsmedel
i din yrkesmässiga verksamhet
För att få använda växtskyddsmedel i yrkesmässig verksamhet gäller många olika
regler. I vissa fall måste du ansöka om tillstånd, i vissa fall måste du göra en
anmälan. Reglerna om detta finns i 2 kap. 40-41 §§ i
bekämpningsmedelsförordningen (2014:425).

Sök tillstånd i dessa fall
Du måste söka tillstånd hos kommunen innan du använder växtskyddsmedel inom
följande områden:










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,
och
på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Det innebär att du måste söka tillstånd för att få använda växtskyddsmedel bl.a. på
golfbanor, fotbollsplaner och ytor av asfalt eller grus på t.ex. gårdsplaner,
parkeringsplatser och runt tranformatorstationer.
Tillståndsplikten gäller både för användning av växtskyddsmedel utomhus och
inomhus.

Anmäl i dessa fall
Du måste anmäla till kommunen innan du använder växtskyddsmedel inom följande
områden:





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, och
inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd och som har en
sammanhängande area överskridande 1000 kvadratmeter där allmänheten
får färdas fritt.

Naturvårdsverket har mer information
Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning till kommuner om tillstånd och anmälan
vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden. Där finns också en kort
sammanfattning. Även verksamhetsutövare kan ha nytta av den. I vägledningen finns
information om:





vilka växtskyddsmedel som omfattas,
vad som menas med yrkesmässig verksamhet, och
vad en ansökan eller anmälan ska innehålla.

Du hittar det på Naturvårdsverkets webbplats:
www.naturvardsverket.se/tillstand-anmalan-vaxtskyddsmedel

Ansök och anmäl hos din kommun
Kontakta miljökontoret i din kommun för mer information om hur du ansöker om
tillstånd eller gör en anmälan.

