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Ansökan om tillstånd för yrkesmässig 
användning av kemiska bekämpningsmedel 
enligt 2 kap. 40 § SFS 2014:425  
 

 Sökande  

 
Fakturaadress annan än ovan  

 

Fastighet 

 

Kontaktuppgifter till sprutförare 

 
 

Verksamhet  Org.nr 

Adress   

Postnummer Ort 

Telefon E-post 

Faktureringsadress/fakturareferens 

Postnummer  Postort   

Fastighetsbeteckning    

Fastighetsadress   

Postnummer  Postort   

Befinner sig fastigheten inom vattenskyddsområde? 
 

☐ Ja      ☐ Nej 

 

Namn Tel. nr. 

Behörighets-/tillståndsnr: Tillstånd giltigt t.o.m.  

Namn: 
 
 

Tel. nr. 

Behörighets-/tillståndsnr: Tillstånd giltigt t.o.m.  
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Ansökan avser spridning av bekämpningsmedel:  

 
Befinner sig området inom vattenskyddsområde? 

  ☐ Ja      ☐ Nej 

 
Tillstånd söks för perioden (tillstånd ges för högst tre år) 

 

Från och med____________________    Till och med____________________ 

 

 
Uppgifter om spridning av bekämpningsmedel  

 
 

Datum (år, månad, dag) 

 
 
 
 

 

 
 

    Plats för spridning 
 

   

 
 

              Gröda 

   

 
 

Syfte med bekämpning 

   

 
 

Preparatnamn  
och reg. nr. 

   

 
 

Dos (l/ha) 

   

 

  

☐ 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 (golfbanor) 

☐ vid planerings och anläggningsarbeten 

☐ på vägområden samt grusytor och andra genomsläppliga ytor 

☐ på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material 
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Spridningsmetod/ 
behandlingsmetod 

   

 
Fasta skyddsavstånd 
(objekt, lokalisering och 
skyddsavstånd i meter) 

   

 
Blommande vegetation  
(om preparatet är giftigt för 

pollinerade insekter) 

   

 
 Övrigt  

 

 
 Bifogade dokument 

  
 Avgift 

För handläggning av ansökan enligt förordning om bekämpningsmedel tas 
timavgift ut enligt Sollentuna kommuns taxa. Faktura skickas separat.  
 
Underskrift 

 
 

 

☐ Produkt- och bruksanvisning för växtskyddsmedel 

☐ Karta över spridningsområdet. Markera skyddsvärda objekt som dricksvattenbrunnar, 

     vattendrag, diken, dränerings- och dagvattenbrunnar.  

☐ Godkännande från Jordbruksverket för sprututrustning  
 

Ort och datum 

Namnunderskrift Namnförtydligande 


