
Ska du bekämpa ogräs eller av andra skäl sprida växtskyddsmedel på ett vägom-
råde eller på mark som är mycket genomsläpplig eller hårdgjord? Då behöver du 
söka tillstånd i förväg. Det gör du hos miljöförvaltningen.

Tillståndsplikten gäller både kemiska och biologiska växt-
skyddsmedel och oavsett hur litet området är. Undantag 
gäller användning som har karaktär av punktbehandling 
och som har sådan begränsad omfattning att människors 
hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Använd alternativ i första hand
Användning av kemiska växtskyddsmedel på hårdgjorda 
eller mycket genomsläppliga ytor innebär en risk för att 
vattenmiljön förorenas.  

Välj den metod som har minst påverkan på hälsa och 
miljö, till exempel:
• Mekanisk bearbetning med fräsning, harvning,  

skyffling, sopning eller borstning.
• Termisk behandling såsom flamning, vattenånga  

eller frysning.
• Fysikaliska eller biologiska metoder.

Om du ska nyanlägga en yta är det viktigt att du tänker 
förebyggande. Utforma och välj ytmaterial som förebygger 
uppkomsten av ogräs och minskar behovet av kemiska 
växtskyddsmedel.
 
Val av medel
Kemiska växtskyddsmedel ska du bara använda om andra 
metoder inte fungerar. Du måste kunna motivera din an-
vändning och beskriva vilka alternativa och förebyggande 
metoder du har övervägt. Om du måste använda kemiska 

medel ska du sträva efter att välja det som ger tillräcklig 
effekt med så liten påverkan på människors hälsa eller 
miljön som möjligt.
 
Huvudregeln är att du endast får använda växtskyddsme-
del som är godkända av Kemikalieinspektionen. Godkän-
da medel har ett fyrsiffrigt registreringsnummer som ska 
framgå av märkningen på medlets förpackning. Tänk på 
att även ogräsättika räknas som ett växtskyddsmedel.
 
Ta hänsyn till omgivningen
På förpackningen till växtskyddmedlet ska det finnas in-
struktioner om hur det ska användas på ett säkert sätt så 
att din och andras hälsa och miljön inte skadas. Du måste 
följa dessa instruktioner.

För att minska risken för att medlet förorenar vattenmil-
jön måste du åtminstone hålla dessa skyddsavstånd:
• 2 meter till dagvattenbrunnar, öppna diken och  

dräneringsbrunnar
• 6 meter till sjöar och vattendrag
• 12 meter till dricksvattenbrunnar 

Om du sprider växtskyddsmedel yrkesmässigt måste du 
anpassa skyddsavstånden efter omständigheterna på
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platsen för spridningen. Du kan då behöva hålla längre 
skyddsavstånd till känsliga objekt.

Du måste också se till att du fyller på och rengör sprid-
ningsutrustningen på en säker plats och på ett säkert sätt 
så att du kan samla upp eventuellt spill eller läckage. Du 
får inte utföra detta på vägområden eller på grusade eller 
mycket genomsläppliga ytor där medlet lätt kan transpor-
teras till sjöar och vattendrag. Du får inte heller använda 
ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material 
som saknar uppsamling.

När du inte använder växtskyddsmedlet måste du se till 
att du förvarar det på ett säkert sätt så att det inte kan 
förorena omgivningen. Du måste också försäkra dig om att 
obehöriga inte kan komma åt det.

Du behöver utbildning
Växtskyddsmedel delas in i olika behörighetsklasser (klass 
1, 2 eller 3). Vilken klass ett medel tillhör ska framgå av 
förpackningens etikett. Medel i klass 1 och 2 får bara 
användas yrkesmässigt av den som genomgått en särskild 
utbildning med godkänt resultat och kan visa upp ett intyg 
om användningstillstånd. Medel i klass 3 får användas av 
vem som helst.
 
Du ska föra anteckningar
Om du använder växtskyddsmedel yrkesmässigt måste du 
dokumentera användningen skriftligt. Vilka uppgifter du 
ska anteckna framgår av bestämmelserna. Miljöförvalt-
ningen kan komma att granska anteckningarna (som du 
ska spara i minst tre år).
 
Så här söker du tillstånd
Tillståndet söker du hos miljöförvaltningen. Du får inte 
påbörja spridningen innan du fått tillstånd. För handlägg-
ningen tar miljöförvaltningen ut en avgift. Mer informa-
tion om avgiften och en blankett för ansökan hittar du på 
helsingborg.se.

Tänk på att lämna in din ansökan i god tid och se till att 
alla uppgifter finns med. Ansökan måste vara underteck-
nad, men du kan scanna in den och skicka den via mejl om 
du vill. Vill du skicka den med post är adressen: Miljöför-
valtningen, 251 89 Helsingborg.

I vissa fall räcker det med en anmälan
Istället för att söka tillstånd kan det i vissa fall räcka med 
att du lämnar in en anmälan till miljöförvaltningen. Det 

gäller till exempel om du yrkesmässigt ska sprida växt-
skyddsmedel på banvall eller om du ska bekämpa växten 
jätteloka på ett vägområde. För anmälan använder du 
samma blankett som för tillståndsansökan. Du får påbör-
ja spridningen tidigast fyra veckor efter att du lämnat in 
anmälan om inte miljönämnden beslutar något annat. I 
övrigt gäller samma bestämmelser som för tillståndsplik-
tig spridning.
 
Inom vattenskyddsområde kan det vara förbjudet
Kontrollera alltid så att den mark där du tänker använda 
växtskyddsmedel inte ligger inom något av Helsingborgs 
tre vattenskyddsområden. Ett vattenskyddsområde är 
ett område där det gäller särskilda regler för att skydda 
dricksvattnet. Inom ett sådant område kan det vara helt 
förbjudet, även för privatpersoner, att använda växt-
skyddsmedel. Ta kontakt med miljöförvaltningen om du är 
osäker på detta.
 
Om du bryter mot reglerna
Om du bryter mot någon av de regler som gäller för han-
tering av växtskyddsmedel kan du bli skyldig att betala 
en miljösanktionsavgift. Miljöförvaltningen kan också bli 
tvungen att lämna in en åtalsanmälan.
 
Dessa bestämmelser gäller
Det är framförallt dessa regler som gäller för hantering av 
växtskyddsmedel:
• Naturvårdsverkets föreskrifter (2015:2) om spridning 

och viss övrig hantering av växtskyddsmedel
• Statens Jordbruksverks föreskrifter (2015:49) om 

dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av 
växtskyddsmedel

• Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på 
marknaden.
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