Miljöförvaltningen

Biocider
Information om underrättelse och
information till allmänheten

Miljöförvaltningen informerar

En biocidprodukt definieras som ett kemiskt eller biologiskt
bekämpningsmedel som är avsett att förebygga eller motverka att
djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada
eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.
Exempel på biocidprodukter är träskyddsmedel, myggmedel,
råttbekämpningsmedel och båtbottenfärger.
För den som yrkesmässigt (en person som använder
bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga verksamhet, inbegripet
operatörer, tekniker, arbetsgivare och egenföretagare, både på
jordbruksområdet och inom andra sektorer) använder
träskyddsmedel (bekämpar träskadeinsekter), rodenticider
(bekämpar råttor och möss) och insekticider (bekämpar insekter
och andra leddjur) finns i vissa fall krav på information till
allmänheten och underrättelse till miljöförvaltningen. Det är den
som utför spridningen som är ansvarig för att regelverket följs.

Underrättelse till miljöförvaltningen
Den som yrkesmässigt sprider ovan nämnda biocidprodukter på en
plats, inomhus eller utomhus, som allmänheten har tillträde till ska
senast i samband med att spridningen påbörjas underrätta
miljöförvaltningen. Exempel på aktuella platser kan vara
köpcentrum (dock inte i t.ex. källaren som allmänheten inte har
tillgång till), idrotts- och fritidsanläggningar samt entréer och
trapphus till offentliga lokaler.
Underrättelsen ska innefatta
1. kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter samt
till den för vars räkning spridningen sker,
2. syftet med bekämpningen,
3. biocidproduktens namn och registreringsnummer, samt den
mängd biocidprodukter som använts eller beräknas att
användas vid spridningen,

4. tidpunkt eller beräknad tidsperiod samt plats för spridningen,
och
5. vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att
vidtas för att skydda människors hälsa och miljön.

Information till allmänheten
Den som yrkesmässigt sprider ovan nämnda biocidprodukter på en
plats, inomhus eller utomhus, som allmänheten har tillträde till ska
senast i samband med att spridningen påbörjas informera om
bekämpningen till allmänheten. Informationen ska lämnas på väl
synliga anslag av minst A5-format av väderbeständigt material.
Anslagen ska sitta kvar till dess att risk för människors hälsa eller
skada på egendom inte längre föreligger, dock minst en vecka efter
spridningen.
Informationen ska innefatta
1. uppgift om var spridningen sker,
2. kontaktuppgifter till den som utför spridningen av
biocidprodukter,
3. syftet med bekämpningen,
4. biocidproduktens namn och registreringsnummer med
upplysning om verksamt ämne,
5. beskrivning av spridningsmetod,
6. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen, och
7. hänvisning till Giftinformationscentralen samt i
förekommande fall information om motgift.

Frågor och ytterligare information
Kontakta miljöförvaltningen vid frågor. På kommunens hemsida
www.lund.se finns ytterligare information kring användning av
biocider samt blanketter för underrättelse.
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