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Ny lagstiftning för spridning av biocider
I november 2015 trädde en ny föreskrift från Naturvårdsverket i kraft gällande spridning av biocidprodukter (NFS
2015:3).
Föreskriften beskriver att när kemiska bekämpningsmedel ska spridas – d v s vid en skadedjurssanering – på en plats
dit allmänheten har tillträde så måste den som sprider bekämpningsmedlet skicka in en underrättelse till kommunen
innan eller i samband med saneringen. Tidigare krävdes tillstånd från kommunen för att sprida kemiska
bekämpningsmedel på plats dit allmänheten har tillträde, men detta har nu ersatts av en underrättelseplikt.
Föreskriften beskriver även en del försiktighetsmått som måste tas till vid spridning av ett kemiskt bekämpningsmedel,
exempelvis att synliga varningsanslag måste sättas upp där spridning sker. En sanering med bekämpningsmedel måste
även ske under ett begränsat tidsintervall.
Således innebär den nya föreskriften inget förbud mot att sprida kemiska bekämpningsmedel, utan är ett verktyg för
att skydda miljön och människors hälsa.

Frågor och svar
Är det numera förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel?
Nej, kemiska bekämpningsmedel är fortfarande tillåtna att använda. Vad som har förändrats i stora drag är hur
kommunikationen med kommunen ska ske vid spridning av kemiska bekämpningsmedel.
Behöver jag som kund till Nomor tänka på någonting gällande underrättelse till kommunen?
Nej, i samband med en eventuell sanering med bekämpningsmedel hos dig kommer vår skadedjurstekniker att föra en
dialog med dig om vilken saneringsmetod som är mest lämplig för situationen. En eventuell underrättelse till
kommunen skickar skadedjursteknikern in.
Jag har problem med råttor och vill sanera med slagfällor. Behöver jag underrätta kommunen om detta?
Nej, eftersom slagfällor inte är ett kemiskt bekämpningsmedel, utan en mekanisk bekämpningsmetod så behöver
ingen underrättelse skickas till kommunen.
Behöver kommunen underrättas vid sanering med kemiska bekämpningsmedel på en innergård, t ex vid
flerfamiljeshus?
En underrättelse behöver endast skickas in till kommunen om allmänheten har tillträde till innergården, exempelvis
om en gångväg löper rakt igenom innergården. Om det är en stängd innergård, med låsta grindar eller portar,
behöver ingen underrättelse göras till kommunen.
Behöver kommunen underrättas vid sanering med kemiska bekämpningsmedel på min inhägnade tomt?
Nej, din inhägnade tomt räknas inte som allmän plats och omfattas därmed inte av Naturvårdsverkets föreskrift.
Kostar det pengar att skicka in en underrättelse till kommunen?
Nej, att skicka in en underrättelse till kommunen kostar ingenting. Däremot kan tillsynsavgifter eller avgifter för
handläggning tillkomma.
Vad innebär att en sanering måste ske under ”ett begränsat tidsintervall”?
Detta innebär att varje sanering med kemiska bekämpningsmedel måste ske under en begränsad tid. I underrättelsen
till kommunen anges ett start- och slutdatum för saneringen. Anses det att sanering bör fortsätta när tiden har löpt ut
skickar man in en ny underrättelse till kommunen.
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