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STADSBYGGNAD  

 

INFORMATION OM SPRIDNING AV KEMISKA 
BEKÄMPNINGSMEDEL 

Med bekämpningsmedel menas en produkt eller en organism som är avsedd 
eller särskilt framställd för att förebygga eller motverka att djur, växter eller 
mikroorganismer skapar problem för människors hälsa eller skadar 
egendom. Det är alltså den avsedda användningen som avgör om något är ett 
bekämpningsmedel. 
 
Kemiska bekämpningsmedel är mer eller mindre farliga för hälsa och miljö. 
Innan besprutning sker ska behovet av att använda bekämpningsmedel 
utredas. I många fall kan mekanisk rensning ge ett gott resultat. För att skydda 
människor, djur och växter som inte bekämpningen är avsedd för finns det 
regler om hur hanteringen får gå till. Det gäller bland annat vilka medel som får 
användas och vem som får använda dem. I vissa fall är det nödvändigt med ett 
tillstånd från, eller en anmälan, till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
innan spridningen kan påbörjas. Det är även viktigt med förvaring, utrustning 
och dokumentation. 
 
Ökad användning 
Användningen av kemiska bekämpningsmedel visar tendenser på att öka, detta 
gäller även hemma i trädgården. Inga bekämpningsmedel är bra för miljön. 
Många innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Tyvärr 
återfinns ofta kemiska bekämpningsmedel i våra vattendrag och i vårt 
grundvatten.  
 
Regler om kemiska bekämpningsmedel 
På Kemikalieinspektionens webbplats (www.kemi.se) finns en 
sammanställning över samtliga regler på området. Här hittar man också 
bekämpningsmedelsregistret med aktuell information om vilka 
bekämpningsmedel som är godkända samt ämnesblad med miljö- och 
hälsoaspekter på de aktiva ämnena i medlen. En viktig författning är 
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel 
(NFS 1997:2). I föreskrifterna finns bl a bestämmelser om skyddsavstånd, 
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spridningsutrustning, dokumentation, spridningsförbud och bestämmelser om 
när det ska ske anmälan och information. På Naturvårdsverkets webbplats 
finns också ett par allmänna råd, AR 97:3 och NFS 2000:7, som ger vägledning i 
tillämpningen av dessa föreskrifter. 
 
Anmälan eller tillstånd 
För dem som ska hantera kemiska bekämpningsmedel gäller särskilda regler. 
Tillstånd eller anmälan krävs, beroende på var man ska sprida medlen. 
Tillstånd från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för kemisk bekämpning 
krävs för spridning på: 
• Tomtmark för flerfamiljshus 
• På gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser 
• Inom skyddsområde för vattentäkt 
• Vid planerings- och anläggningsarbeten 

 
Anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden krävs för kemisk 
bekämpning på: 
• Banvall 
• Idrottsanläggning 
• Områden större än 1000 m² där allmänheten får färdas fritt med 

undantag för åkermark. 
 
Blankett för anmälan/tillstånd finns på Staffanstorp kommuns webbplats 
(www.staffanstorp.se). 
  
Förbud 
Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar. 
 
Utmärkning av områden 
Den som avser att sprida bekämpningsmedel där allmänheten får färdas fritt 
ska sätta upp anslag en vecka före spridningen med följande uppgifter: 
• Karta/kartskiss över spridningsområdet 
• Namn, adress och telefon till den som ska utföra spridningen och i 

förekommande fall till den för vars räkning spridningen sker 
• Avsikten med spridningen 
• Bekämpningsmedlets namn och registreringsnummer  
• Spridningsmetod och beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen 
• Var ytterligare uppgifter om spridningen kan erhållas 
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Anslagen ska tas bort inom åtta månader efter det att spridningen avslutas, 
dock tidigast en månad efter spridningen. 
 
Golfgreener räknas inte som plats där allmänheten får färdas fritt varför det inte 
krävs något anslag om utförd kemisk bekämpning vid greenerna. Spelarna ska 
dock informeras på annat lämpligt sätt när kemiska bekämpningsmedel 
använts samt vilka försiktighetsåtgärder de bör vidta. 
 
Alternativa metoder 

Till kemiska bekämpningsmedel räknas alla kemiska produkter som är avsedda 
att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Även 
ogräsättika räknas in här. 
 
Det finns alternativ till den kemiska bekämpningen. Metoderna kan delas in i 
två grupper; mekanisk och termisk bearbetning. Mekanisk bekämpning kan t ex 
ske med hacka, skyffeljärn, borstmaskin eller trimmer. Den termiska 
ogräsbekämpningen är en metod som ger god åtkomlighet även på 
svårtillgängliga ytor som kantsten och kullersten. Metoden innebär att ogräsen 
upphettas med ånga eller flamma från gasolbrännare.  
Tillstånd att använda kemisk bekämpning ges bara om det inte finns några 
andra alternativ. 
 
Miljösanktionsavgift 
Om Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden upptäcker att kemisk bekämpning 
har skett utan att anmälan gjorts eller tillstånd meddelats i strid mot 
ovanstående krav, kan det bli aktuellt med åtalsanmälan eller beslut om 
miljösanktionsavgift. 
 
Privatpersoner som använder kemisk bekämpning på sin egen tomt, räknas inte 
som yrkesmässiga användare. Man bör dock alltid tänka efter noggrant innan 
man sprider bekämpningsmedel även i sin egen trädgård. 
 
 
 
 
För ytterligare frågor kontakta gärna Miljöenheten på telefon  
046-25 11 00. 


