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Ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel på 
allmän plats 
 

Kontaktuppgifter 
Till verksamhetsutövare   Till den som ska sprida växtskyddsmedel 

Företagets namn  Namn 

Adress   Adress 

Postnummer Ort Postnummer ort 

Kontaktperson  Kontaktperson 

Telefon  Telefon 

Tillstånd söks för tiden: Tillståndsbevis nr samt giltighetstid 

 

Ansökan avser spridning på följande platser/underlag 

☐ på tomtmark för flerfamiljhus  

☐ på gårdar till förskolor, skolor eller allmänna lekplatser  

☐ vid planerings- och anläggningarbeten  

☐ inom idrotts- och fritidsanläggningar  

☐ i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde  

☐ på mycket genomsläppliga ytor  

☐ på vägområden med grusytor och ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material (gäller 

inte banvall och på vägområden för att förhindra invasiva främmande arter) 
 

Information om spridningen 
1. Vad är syftet med spridningen? 

 
 
 
 
 
 

2. Beskriv spridningsområdets läge och areal. (OBS bifoga karta som visar vart spridningen ska 
ske) 
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3. Vad har ni för beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen? 
 
 
 
 
 

4. Vilken spridningsmetod kommer ni att använda er av? 
 
 
 
 

5. Ange växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt 
ämne. 
 
 
 
 

6. Vilken dos ska användas? 
 
 
 

7. Plats för påfyllning av spruta. Beskriv var påfyllning av bekämpningsmedel sker och vilka 
försiktighetsmått som kommer att vidtas.  

 
 
 

 

8. Plats för rengöring av spruta. Beskriv var rengöring av sprutan sker och vilka 
försiktighetsmått som kommer att vidtas.  

 
 
 
 

9. Beskriv vilka skyddsavstånd som kommer att hållas till dricksvattenbrunnar, vattendrag, 
diken dränerings- och dagvattenbrunnar  

 
 
 
 

10. Beskriv hur allmänheten kommer att informeras om bekämpningsmedelsspridningen. 
(Bifoga informationsanslag). Gäller för spridning på område där allmänheten har tillträde. 
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Blanketten sänds till Vara kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 534 81 VARA 
  
 
  
 
 
 Datum                                   Underskrift                                    Namnförtydligande 
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