Miljöförvaltningen

Växtskyddsmedel
Information om tillstånds– och
anmälningsplikt

Miljöförvaltningen informerar

Växtskyddsmedel används för att skydda växter och växtprodukter
mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter. Exempel
på växtskyddsmedel är preparat för att bekämpa oönskad
vegetation, t.ex. ogräsättika och Roundup samt preparat för
mossbekämpning.
Sprids växtskyddsmedel yrkesmässigt (en person som använder
bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga verksamhet, inbegripet
operatörer, tekniker, arbetsgivare och egenföretagare, både på
jordbruksområdet och inom andra sektorer) utanför åkermark kan
det krävas tillstånd eller en skriftlig anmälan till
miljöförvaltningen. Detta gäller även användning av preparat i
klass 3 som kan köpas i dagligvaruhandeln. Det är den som utför
spridningen som är ansvarig för att regelverket följs.

Tillståndsplikt för att använda växtskyddsmedel
Det är tillståndspliktigt att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel
inom följande områden:
• 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
och
• inom vattenskyddsområde.

Anmälningsplikt för att använda växtskyddsmedel
Inom följande områden är det anmälningspliktigt att yrkesmässigt
använda växtskyddsmedel:
• på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva
främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter
om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat,
• på banvallar, och
• inom områden med en sammanhängande area överskridande
1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med
undantag för åkermark.

Om anmälan eller tillstånd saknas
Används växtskyddsmedel inom ovanstående områden utan
tillstånd eller anmälan kan man få betala en statlig
miljösanktionsavgift. Saknas tillstånd är sanktionsavgiften 10 000
kr och har anmälan inte gjorts är avgiften 5 000 kr. Utöver
miljösanktionsavgiften debiterar miljöförvaltningen för den tid
som läggs ner på ärendet enligt gällande taxa.

Blanketter och avgift för handläggning
Blankett för ansökan och anmälan finns på Lunds kommuns
hemsida www.lund.se/bekampningsmedel.
Skicka in ansökan och anmälan i god tid. Handläggningstiden
för ett tillstånd kan vara upp till 6 veckor. Bekämpningen får inte
påbörjas innan miljönämnden beviljat tillståndet.
Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast 4
veckor efter det att anmälan gjorts.
Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av både ansökan
och anmälan som för närvarande är 1 900 kr.

Frågor och ytterligare information
Kontakta miljöförvaltningen vid frågor. På kommunens hemsida
www.lund.se finns ytterligare information kring användning av
växtskyddsmedel.
Fredrik Gullberg, miljöinspektör
Telefon: 046 – 35 54 99
E-post: fredrik.gullberg@lund.se
Ida Grimlund, miljöinspektör
Telefon: 046 – 35 52 66
E-post: ida.grimlund@lund.se
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