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Kontaktuppgifter till det företag som ska utföra eller har utfört spridningen 

Företagsnamn 
      

Gatuadress 
      

Postadress 
      

Organisationsnummer 
 

Kontaktperson 

Telefonnummer 
      

E-postadress 

 
Kontaktuppgifter till den som beställt spridningen 

Företagsnamn 
      

Gatuadress 
      

Postadress 
      

Organisationsnummer 
 

Kontaktperson 

Telefonnummer 
      

E-postadress 

 
Uppgifter för fakturering av tillsynsavgift 

Fakturan ska skickas till:  
       Företaget som beställt spridningen         Företaget som utför spridningen         Annan, fyll i uppgifterna nedan  

Företagsnamn 
      

Gatuadress 
      

Postadress 
      

Organisationsnummer 
 

Kontaktperson 

Telefonnummer 
      

E-postadress 

 
   Fastighet där spridning ska göras eller har gjorts  

Bifoga en förteckning om det gäller flera fastigheter. 
Fastighetsbeteckning 
      

Fastighetens adress 
      

Fastighetsägarens namn 
 

Kontaktperson hos fastighetsägare 

 
Fastighetsägarens adress 

Telefonnummer E-postadress 
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Bekämpning 
Beskriv spridningsområdets läge och utbredning eller bifoga en karta där det markerats. Om ni ska placera ut betesstationer markera var 
de ska vara på kartan eller beskriv på annat sätt. Det ska även framgå avståndet till byggnader om detta är ett krav i villkoren för prepara-
tet.  
 

Är någon del av området beläget inom ett vattenskyddsområde?  □ Nej     □ Ja, ange vilket och i vilken zon det är: 

 

 
Vilket är syftet med bekämpningen? 

Ange tidpunkt eller beräknad tidsperiod för spridningen 
 

 
Namn på de som ska utföra eller har utfört spridningen.  
Bifoga kopia på användningstillstånd 

Namn 
 

Tillstånd avseende klass 1 
och/eller klass 2 

Giltigt till och med  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Preparat 
Om ni ska placera ut betesstationer ange antal stationer samt beräknad mängd preparat per station under hela tidsperioden. 

Namn 
 

Regnr Verksamt ämne (namn och CAS-
nr/EG-nr) 

Mängd 
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Beskriv varför ni valt biocider för bekämpning, vilka andra metoder som ni har övervägt och anledningen till att ni valt bort dessa. Motivera 
även varför ni valt preparaten och om ni övervägt att använda andra mindre skadliga preparat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Information till allmänheten 

Beskriv hur ni ska informera eller har informerat allmänheten och bifoga en kopia på det informationsanslag ni har tagit fram. 

 
Försiktighetsåtgärder 

Beskriv de försiktighetsåtgärder ni tänker vidta eller har vidtagit för att skydda människors hälsa och miljön. 

 
Bifoga följande till blanketten 

 Kopia på informationsanslag. 
 Kopia på användningstillstånd för den personal som ska utföra spridningen. 
 Karta eller beskrivning av spridningsområdet.  
 
Om utrymmet på blanketten inte räcker till bifoga följande 
 Lista över de preparat som ska användas. 
 Motivering till val av preparat och beskrivning av vilka andra metoder som ni har övervägt. 
 Lista över de fastigheter där spridning ska göras. 

 
Vi tar ut en timavgift för handläggningen. Om vi måste begära in kompletteringar i ärendet blir handläggningstiden längre. Mer information om 
avgifter finns på helsingborg.se.    

 

Datum och underskrift 
Datum och namnunderskrift 
      

Namnförtydligande 
      

Telefon  E-post 
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MILJÖFÖRVALTNINGEN 

         Postadress 251 89 Helsingborg ∙ Telefon 042-10 50 00 ∙ kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se 

 

  

Vägledning till underrättelse om yrkesmässig 
användning av biocider 
 
Föreskrifter om vissa biocidprodukter 
Naturvårdsverket har beslutat om föreskrifter för spridning av vissa produkter 
som innehåller biocider (2015:3). Produkter som omfattas av föreskrifterna är 
sådana som används för att bekämpa:  

• insekter i trä (produkttyp 8),  
• råttor, möss eller andra gnagare (produkttyp 14)  
• insekter, kvalster och andra leddjur (produkttyp 18).   

Produkter som innehåller nematoder (mikroskopiska maskar), insekter eller 
spindeldjur omfattas inte. Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om hur 
föreskrifterna ska tillämpas. Denna och bestämmelserna finns på 
naturvardsverket.se. Det går också bra att kontakta Helsingborgs kontaktcenter 
(telefon: 042-10 50 00) om ni har frågor. 
 
Ni måste informera oss 
Ska ni sprida biocider som ovan på en plats dit allmänheten har tillträde, ska ni 
senast i samband med spridningen eller omedelbart efter lämna informera 
miljöförvaltningen. Detta gäller platser både utom- och inomhus. Ni kan skicka in 
informationen antingen via e-post (miljoforvaltningen@helsingborg.se) eller med 
vanlig post (Miljöförvaltningen, 251 89 Helsingborg). 
 
Yrkesmässig användare 
Med yrkesmässig användare menas en person som använder bekämpningsmedel i 
sin yrkesmässiga verksamhet, såsom tekniker, operatörer, arbetsgivare och 
egenföretagare både inom jordbruk och inom andra sektorer. Definitionen 
innefattar all användning som utförs som ett led i en näringsverksamhet eller 
annars som en del i en yrkesutövning. Ett exempel kan vara om personal på en 
förskola sätter ut myrdosor eller råttgift så omfattas de av begreppet yrkesmässig 
användare. 
 
Vi tar ut en avgift 
Miljönämnden tar ut en avgift för handläggningen av ärendet. Mer information om 
taxan finns på helsingborg.se. 
 
Kontaktuppgifter 
Ni ska lämna kontaktuppgifter både till den som ska utföra spridningen och till 
den som beställt uppdraget. 
 
Fastighet där spridningen ska göras 
Vi skickar oftast en kopia på beslutet till fastighetsägaren för kännedom. Om 
underrättelsen avser flera fastigheter så bifoga en förteckning istället. 
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Bekämpning 
Beskriv området för spridning så att läge och utbredning framgår. Ange om 
spridningen ska göras inom- eller utomhus samt er bedömning av om området är 
tillgängligt för allmänheten. 
 
Ange syftet med spridningen så att det framgår vilka skadedjur som ska bekämpas 
(till exempel råttor, möss eller getingar) och varför det ska göras. 
 
Ange tidpunkten för spridningen så noggrant som möjligt. I de fall bekämpningen 
pågår under en längre period, bör ni ange hur länge bekämpningen ska pågå 
genom att uppskatta antal dagar eller veckor. 
 
Beskriv på vilket sätt bekämpningen ska göras, vilken metod och vilken 
utrustning som ska användas. 
 
Personer som ska utföra bekämpningen ska ha kunskap 
Den som ska använda en biocidprodukt ska ha tillräcklig kunskap. 
Biocidprodukter i klass 1 och 2 får endast användas yrkesmässigt. För användning 
av produkter i klass 1 krävs dessutom ett särskilt användningstillstånd. 
Tillstånden är tidsbegränsade. Ska ni använda biocider i klass 1 bifoga en kopia på 
giltigt användningstillstånd för den som ska utföra spridningen. 
 
Preparat 
För att en biocidprodukt ska få användas i Sverige måste den vara godkänd i 
någon av de produkttyper som anges i EU:s biocidförordning (EU nr 528/2012). 
Det fyrsiffriga registreringsnumret framgår av produktens etikett. 
 
Av etiketten framgår också preparatets verksamma ämne. Detta ska ni ange med 
namn och CAS-nr eller EG-nr för identifikation. Detta kan ni hitta på preparatets 
säkerhetsdatablad.  
 
Ange även mängden biocidprodukt som ni använt eller beräknar att använda.  
Vilken information ni ska lämna beror på hur produken är utformad (flytande, 
pulver eller fast bete till exempel). 
 
Bifoga en förteckning om ni ska använda flera preparat och utrymmet i tabellen 
inte räcker till. 
 
Innan ni ska sprida en biocidprodukt ska ni om flera biocidprodukter eller 
metoder finns tillgängliga för samma användningsområde och syfte, så långt som 
möjligt välja den metod eller det medel som är minst skadligt för människors 
hälsa eller för miljön. Ni ska överväga icke-kemiska metoder i första hand. 
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Informera allmänheten 
Om ni ska sprida biocider på en plats som allmänheten har tillträde till, ska ni 
senast i samband med att ni börjar sprida informera allmänheten. Informationen 
ska ni lämna på väl synliga anslag i minst A5-format i väderbeständigt material. 
Vad informationen ska omfatta står i 4 kap. 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter 
2015:3. 
 
Övriga försiktighetsåtgärder 
Ni ska utföra de försiktighetsåtgärder behövs för att skydda människors hälsa och 
miljön. I bedömningen ska ni ta hänsyn till omständigheterna på platsen. 
Exempelvis bör ni alltid placera bekämpningsmedel mot råttor så att barn, 
husdjur, fåglar och annat vilt inte kan komma åt det. I bostäder och 
livsmedelslokaler kan andra försiktighetsåtgärder också behövas. 
 
Mer information om biocider 
helsingborg.se 
kemi.se 
naturvardsverket.se 
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