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§ 40 - Rutin för handläggning av ansökan om yrkesmässig spridning av 
växtskyddsmedel 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, på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material - 
enligt 40 § (SFS 2014:425) 

1. Ärendet inkommer. Gå igenom och se att det inte behöver kompletteras med något, 
t.ex. ska ju bilagorna finnas med (kopia på sprutbehörighet/tillståndsbevis, karta över 
aktuellt spridningsområde samt preparatblad). Behövs komplettering, skriv begäran 
om komplettering och skicka till sökanden, 2 veckors svarstid.  
 

2. Ser allt bra ut, använd mallen (tillstånd bekämpningsmedel § 40) i Castor. 
Tidsperioden ska vara för 5 år.  

 
3. Titta på www.kemi.se om respektive preparat i ansökan, registreringsnr (om det 

stämmer med resp nr i ansökan), verksamma beståndsdel/ar, hur länge preparaten 
är giltiga enligt KEMI. Kolla också på speciella användningsvillkor för preparatet, där 
står om maxdos och om hur ofta man får spruta preparatet under en säsong. Jämför 
med vad de ansöker för. OBS, ger endast tillstånd till ogräsättika på gårdsplan och 
dylikt förutom hos djurhållare där vi ger tillstånd till något glyfosat-preparat 2 meter 
intill stallar. 
 

4. Villkoren i beslutet – gå igenom dem och kolla så att det inte är något du ska ändra i 
dem eller om det är något nytt som ska tillföras. Ibland kan det ju stå något särskilt i 
KEMIs användarvillkor, något som bör vara med i villkoren. Kolla därför varje 
preparat. Det kan även vara om preparatet får spridas bara på någon plats, tex runt 
foderupplag eller stallar. Var noga med att rätt villkor får rätt motivering.  

 
5. Ansökan – sammanfatta ansökans innehåll samt lägg till om kompletteringar 

inkommit.  
 

6. Bedömning – lägg in om det är någon särskilt, annars låt stå. 
 

7. Motivering till villkor – låt stå 
 

8. Information - Avgift – låt stå, ändra dock vilken taxa vi hänvisar till (datum samt 
paragraf) om det har ändrats sen förra beslutet. Timavgiften lär ju ändras så då blir 
det ju en annan avgift för prövning av ärendet.  

 
9. Det övriga – låt stå! 

 

http://www.kemi.se/
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10. Hur man överklagar – låt stå! 
 

11. Fakturera i Castor. 3 timmar om inget annat hänt som föranleder en längre eller 
kortare tid (måste man t.ex. komplettera ansökan går det ju extra tid till detta).   

 
Ansvar 
Ansvarig för rutinens framtagande och uppdatering är de som arbetar med 
bekämpningsmedel. 
 
Lagrum 
Förordningen om bekämpningsmedel, SFS 2014:425 
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel, 
NFS 2015:2 
Miljöbalken 
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