
ANMÄLAN/ANSÖKAN 

Tfn:  0155-24 89 20 
Epost: miljo@nykoping.se 

Org nr: 21 20 00-29 40 
Bankgiro: 619-03 42 

POSTADRESS 
Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad /Miljöenheten 
611 83 NYKÖPING 

BESÖKSADRESS 
Stadshuset 

Stora torget 1 
www.nykoping.se 

Anmälan/ansökan om spridning av bekämpningsmedel utomhus 

Ansökan avser spridning på: 

Vid ansökan krävs särskilt tillstånd från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innan spridning får 

ske. Anmälan avser spridning på: 
 Banvallar

 Inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd men som har en
sammanhängande area på mer än 1 000 kvadratmeter där allmänheten får vistas.

 Vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter
som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat.

Vid anmälan får spridning får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har 
gjorts, om inte Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bestämmer något annat. 

Information om sökande (oftast utförare) 
Tillstånd skall sökas av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig 
överenskommelse, av den som nyttjar marken. 
Namn/Företag Personnummer/Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer Ort 

Kontaktperson Telefon 

Mobil E-post

Faktureringsadress Ev fakturareferens/Övrigt 

Utförare Utförares personnummer/Organisationsnummer 

Telefon Epost 

Information om spridning 
Fastighetsbeteckning 

Spridningsområdets läge och storlek 

Avsikt med spridningen 

 Tomtmark för flerfamiljshus

 Idrotts- och fritidsanläggningar

 Parker och trädgårdar som
allmänheten har tillträde till

 Planerings- och anläggningsarbeten

 Gårdar till förskolor och skolor
eller allmänna lekplatser

 Vägområden samt på grusytor och
andra mycket genomsläppliga ytor

 Ytor av asfalt eller betong eller
andra hårdgjorda material

mailto:miljo@nykoping.se
http://www.nykoping.se/


ANMÄLAN/ANSÖKAN 

Tfn:  0155-24 89 20 
Epost: miljo@nykoping.se 

Org nr: 21 20 00-29 40 
Bankgiro: 619-03 42 

POSTADRESS 
Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad /Miljöenheten 
611 83 NYKÖPING 

BESÖKSADRESS 
Stadshuset 

Stora torget 1 
www.nykoping.se 

  

Typ av mark (jordart och marklutning) 

Typ av spridningsutrustning 

Utrustning för att bestämma vindriktning och vindhastighet 

Anslag om spridningen kommer att sättas upp: Ja Nej 

Skyddsavstånd till sjöar, vattendrag eller liknande: meter 

Skyddsavstånd till vattentäkt: meter 

Skyddsavstånd till dagvatten eller dräneringsbrunnar: meter 

Information om bekämpningsmedel 
Medlets namn 

Kemikalieinspektionens registreringsnummer Behörighetsklass 

Beräknad dos 

Beräknad tidpunkt för spridning 

Om lättrörligt ämne ska användas måste, ange motiv till varför det inte går att använda ett mindre 
lättrörligt ämne eller en annan bekämpningsmetod. 

Eventuellt ytterligare bekämpningsmedel 
Medlets namn 

Kemikalieinspektionens registreringsnummer Behörighetsklass 

Beräknad dos 

Beräknad tidpunkt för spridning 

Om lättrörligt ämne ska användas, ange motiv till varför det inte går att använda ett mindre lättrörligt 
ämne eller en annan bekämpningsmetod. 

Eventuellt ytterligare bekämpningsmedel 
Medlets namn 

Kemikalieinspektionens registreringsnummer Behörighetsklass 
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Beräknad dos 

Beräknad tidpunkt för spridning 

Om lättrörligt ämne ska användas, ange motiv till varför det inte går att använda ett mindre lättrörligt 
ämne eller en annan bekämpningsmetod. 

Eventuellt ytterligare bekämpningsmedel 
Medlets namn 

Kemikalieinspektionens registreringsnummer Behörighetsklass 

Beräknad dos 

Beräknad tidpunkt för spridning 

Om lättrörligt ämne ska användas, ange motiv till varför det inte går att använda ett mindre lättrörligt 
ämne eller en annan bekämpningsmetod. 

Till anmälan/ansökan bifogas: 
 Kopia av etikett eller preparatblad för det bekämpningsmedel som avses spridas.

 Karta som visar det aktuella spridningsområdet samt platser för påfyllning och
rengöring. På kartan ska eventuella enskilda vattentäkter markeras. Ange även om
brunn är borrad eller grävd.

 Kopia av behörighetsintyg för spridning av preparat av aktuell klass.

 Beskrivning av spridningen och eventuella åtgärder ni kommer att vidta för att skydda
miljön.

Namnteckning* 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

*GDPR-information
Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer/organisationsnr, namn,
adress samt fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är att kunna hantera ditt ärende enligt
Miljöbalken. Dina uppgifter kommer att sparas 5-10 år. Därefter lämnas ärendet över till Stadsarkivet
för slutlig arkivering.
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du
vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära
att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta
oss via e-post miljo@nykoping.se eller telefon 0155-24 89 20.
Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller
telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att
inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på www.nykoping.se/
personuppgifter

Blanketten skickas till: 

För handläggning av ärendet tar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift enligt kommunens taxa 
för miljöbalken, se  www.nykoping.se 

Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad 
Miljöenheten 
611 83 Nyköping 
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