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KIFS 2010:8 med ändring i Kemikalieinspektionens 
föreskrifter (2008:3) om bekämpningsmedel 
 

 
 
I ändringsföreskriften uppdateras bilagorna till KIFS 2008:3 så att beslut 
fattade genom 20 EU-rättsakter redovisas i bilagorna. Dessutom publiceras 
tre beslut om utvidgat användningsområde (off-label) i bilaga 6.  
 
Publiceringen i bilagorna 7, 8 och 10 syftar till att genomföra EU-rättsakter 
och att därigenom informera olika aktörer på marknaden om vilka 
verksamma ämnen som får ingå i växtskyddsmedel och biocidprodukter, 
resp. vilka som inte får ingå.  
 
Ändringarna i bilagorna kommenteras i det följande.  
 
Bilaga 6 
Bilaga 6 redovisar de växtskyddsmedel för vilka beslut om utvidgad 
användning har fattats enligt 3 kap. 4 § KIFS 2008:3.  
 
I bilagan införs följande ändringar:  
 

• Signum (reg nr 4884 samt reg nr 4793) har fått utvidgat 
användningsområde som omfattar bekämpning av svampsjukdomar i 
odlingar av plantskoleväxter på friland. I samband med att det 
ursprungligen godkända användningsområdet i godkännandet 
inskränktes, infördes ett nytt registreringsnummer för Signum. Signum 
med det gamla användningsområdet har förts in i bilaga 3 till KIFS 
2008:3 och därmed har det fastställts utfasningstider för när Signum 
med gamla användningsområdet inte längre får säljas respektive 
användas. Enligt dessa utfasningstider får Signum med reg nr 4793 inte 
användas efter 2012-02-01. Beslutet om utvidgat användningsområde 
påverkas inte av de ändrade villkoren och därför finns det skäl att föra 
in användningsområdet även under produkten Signum med reg nr 4793.  
 

• Användningsområdet för Nissorun (reg nr 3826) utvidgas till att 
omfatta bekämpning av spinnkvalster i odlingar av frilandsgurka. 



• Användningsområdet för Amistar (reg nr 4219) utvidgas till att omfatta 
bekämpning av Alternaria i odlingar av oljelin. 
 

• Ett av de utvidgade användningsområdena för Tomahawk (reg nr 
4460), användning mot ogräs på banvallar, utgår. Normalt gäller 
utvidgade användningsområden tills dess att den godkända produkten 
inte längre får användas. Det framgår dock av beslutet för denna 
utvidgning att den är tidsbegränsad till 2010-12-31, trots att fortsatt 
godkännande har utfärdats ytterligare en period därefter för produkten.  
 
 

Bilaga 7  
I bilaga 7 till KIFS 2008:3 listas i alfabetisk ordning de verksamma ämnen 
som enligt beslut om icke-upptag i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG inte får 
ingå i växtskyddsmedel. Med denna ändringsföreskrift stryks ett antal 
verksamma ämnen från bilaga 7 då de omfattas av direktiv som syftar till att 
föra in ämnena på bilaga I till växtskyddsmedelsdirektivet, och förtecknas 
istället i bilaga 8: 
 
• Malation  
• Metomyl 
• Napropamid 
• Paraffinolja 
 
 
Bilaga 8 
I bilaga 8 listas i alfabetisk ordning de verksamma ämnen som förtecknas i 
bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG och som får ingå i växtskyddsmedel. I 
denna ändringsföreskrift genomförs följande ändringar:  

 
Följande verksamma ämnen förs in i bilaga I: 

• FEN 560  - direktiv 2010/42/EU 
• Napropamid   - direktiv 2010/83/EU 
• Zinkfosfid   - direktiv 2010/85/EU 
• Kvinmerak  - direktiv 2010/89/EU 

 
Följande verksamma ämnen får utvidgad användning: 

• Iprodion   - direktiv 2010/58/EU 
• 2-fenylfenol   - direktiv 2010/81/EU 
• Tetrakonazol  - direktiv 2010/82/EU 
• Haloxifop-P   - direktiv 2010/86/EU 
• Fenbukonazol   - direktiv 2010/87/EU 

Upptaget förlängs för följande verksamma ämnen: 
• Azimsulfuron   - direktiv 2010/54/EU 
• Azoxistrobin  - direktiv 2010/55/EU 
• Prohexadion  - direktiv 2010/56/EU 
• Imazalil   - direktiv 2010/57/EU 

 



Giltighetstiden ändras för införande av följande verksamma ämnen: 
• Karbendazim   - 2010/70/EU 
• 30 olika ämnen genom direktiv 2010/77/EU: 

 
-Metsulfuronmetyl  
-Triasulfuron 
-Esfenvalerat 
-Bentazon 
-Lambdacyhalotrin 
-Fenhexamid 
-Amitrol 
-Dikvat 
-Pyridat 
-Tiabenadaxol 
-Paecilomyces 
fumosoreus, 
-DPWKE, (flupyr-  
sulfuronmetyl) 
-Acibenzolar-S-
metyl 
-Cyklanilid 
-Järn (III) fosfat  

-Pymetrozin  
-Pyraflurfenetyl 
-Glyfosat 
-Tifensulfuronmetyl 
-2,4-D 
-Isoproturon 
-Iprovalikarb 
-Prosulfuron 
-Sulfosulfuron 
-Cimidonetyl 
-Cyhalofopbutyl 
-Famoxadon 
-Florasulam 
-Metalaxyl-M 
-Pikolinafen 
-Flumioxazin

   
 

Sammantaget ändras 41 poster och fyra verksamma ämnen läggs till. 
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Bilaga 10 
I bilaga 10 till KIFS 2008:3 listas i alfabetisk ordning efter produkttyp de 
verksamma ämnen som förtecknas i bilaga 1 till direktiv 98/8/EG och som 
får ingå i biocidprodukter i den aktuella produkttypen. I denna 
ändringsföreskrift genomförs följande ändringar:  
 
Följande verksamma ämnen förs in i bilaga I: 

• Dazomet   - direktiv 2010/50/EU 
• N,N-dietyl-metatoluamid  (DEET)  - direktiv 2010/51/EU 
• Metoflutrin   - direktiv 2010/71/EU  
• Spinosad    - direktiv 2010/72/EU 
• Koldioxid (nu även för produkttyp 18) - direktiv 2010/74/EU 

 
 
Konsekvensbedömning 
Ändringarna i bilagorna innebär att en redovisning görs av redan gällande 
beslut som fattats på nationell nivå (bilaga 6) och EU-nivå (bilaga 7, 8 och 
10). Det finns därför inte skäl att göra en särskild konsekvensutredning 
med anledning av föreskriftsändringen. 
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