
Anmälan om spridning av 
bekämpningsmedel (banvall, m.m.)
Enligt 41 § Förordning om bekämpningsmedel 
(SFS 2014:425) 

Namn 

Adress 

Postnr Ort Person-/Organisationsnummer 

E-post Telefon/mobil 

2. Fastighetsägare/Uppdragsgivare
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Fastighetsägarens namn Telefon 

Fastighetsägarens adress Postnummer Ortnamn 

3. Anmälan avser spridning på (enligt 41 §)
 Banvall 
  På vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter
 eller karantänskadegörare
 Område med en sammanhängande area större än 1 000 m2 där allmänheten får färdas fritt (ej åkermark) 

4. Uppgifter om spridning
Ansvarig sprutförare 

Spridningsområdets läge och storlek 

Avsikten med spridningen 

Spridningsutrustning (till exempel bomspruta eller ryggspruta) 

Jordartsförhållande 

Tidpunkt för spridning och antal tillfällen som bekämpning ska utföras 

Vilken utrustning finns för fastställande av vindhastighet och vindriktning 

Genom att ange en e-postadress godkänner du att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post. 
1. Sökande och fakturamottagare
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Adresseras till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 
Telefon: 0451 - 26 70 00 Fax: 0451 - 801 40 E-post: miljonamnden@hassleholm.se Webb: www.hassleholm.se 

5. Bekämpningsmedlet
Bekämpningsmedlets namn  Bekämpningsmedelsklass 

Klass 1           Klass 2           Klass 3 
Kemikalieinspektionens registreringsnummer Beräknad dos 

Anslag om spridningen kommer att sättas upp vid: 

6. Övrig information som du vill lämna

  Markkarta med spridningsområdets exakta belägenhet, vattentäkter, vattendrag, sjö, märgelgrav samt dagvatten- 
och dräneringsbrunnar utritade 

 Kopia på etikett eller produktinformation för det bekämpningsmedel som ska användas 

Underskrift 
Datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Avgift 
Avgiften för handläggning är 3 189 kr. Avgiften avser 2022 och ändras årligen utifrån prisbasbeloppet. Avgift tas 
ut även om anmälan leder till ett förbud. 

Så behandlar vi dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen 
är myndighetsutövning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är personuppgiftsansvarig. Vid frågor, 
kontakta oss via e-post: miljonamnden@hassleholm.se eller telefon: 0451-26 70 00. Du kan även kontakta 
dataskyddsombudet på dataskyddsombud@hassleholm.se. På www.hassleholm.se/personuppgifter kan du läsa 
mer om hur Hässleholms kommun hanterar personuppgifter
Observera att:
- Anmälan ska göras av den som avser att utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar
marken.
- Anmälan ska lämnas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i god tid innan spridningen är planerad.
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Upplysningar 
Kopia på sprutjournal ska skickas in årligen i efterhand till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen senast den 
15 januari året efter besprutningen. 

Växtskyddsmedel vars verksamma ämnen endast bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa eller 
miljön är undantagna kravet på anmälan. Det är Kemikalieinspektionen som gör denna bedömning och vilka 
ämnen som är undantagna förbudet går att läsa på www.kemi.se.  

Till anmälan ska följande bifogas: 

https://www.kemi.se/bekampningsmedel/vaxtskyddsmedel/aktuellt-om-vaxtskyddsmedel/forbud-mot-viss-anvandning-av-vaxtskyddsmedel/verksamma-amnen-som-ar-undantagna-forbudet-mot-viss-anvandning
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