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PM om ändringsföreskrift 2011:2 till 
Kemikalieinspektionens föreskrifter (2008:3) om 
bekämpningsmedel 
 

 

Inledning och syfte 
KIFS 2011:2 utgör en ändringsföreskrift till Kemikalieinspektionens 
föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel, senast ändrad genom 
KIFS 2011:1. Beslut om föreskriften fattades den 26 maj 2011 och datum 
för ikraftträdande sattes till dagen efter den dag då föreskriften utkom från 
trycket. Ändringarna kommenteras nedan i korthet.  
 
2 kap 8§ samt ny text under rubriken till bilaga 3 - Lydelsen i 2 kap 8§ 
ändras för att förtydliga att medel får säljas och användas av andra än den 
tidigare godkännandeinnehavaren, fram till de tidpunkter som framgår av 
bilaga 3. Ny text förs in under rubriken till bilaga 3 för att informera om att 
förbud gäller för de medel vars godkännande har upphört tidigare än de år 
som förtecknas i bilagan.  
 
Bilaga 6 - Uppdatering sker av bilaga 6 för att förteckna nio utvidgade 
användningsområden som har beviljats för godkända växtskyddsmedel, 
samt ta bort två poster i listan för de produkter vars godkännande har 
upphört. 
 
Bilaga 3 - Uppdatering av bilaga 3 sker för att förteckna sju 
bekämpningsmedel vars godkännande har upphört under 2011. I bilagan 
fastställs tidsfrister för försäljning eller överlåtelse och användning av den 
tidigare godkända produkten.  
 
Bilaga 10 - Uppdatering av bilaga 10 sker för att implementera fyra direktiv 
om upptag av verksamt ämne i bilaga I till biociddirektivet (98/8/EG). 
 
Bilaga 11 - Uppdatering av bilaga 11 sker för att implementera ett direktiv 
om upptag av verksamt ämne i bilaga IA till biociddirektivet (98/8/EG). 
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Ny lydelse i 2 kap 8§ samt text i bilaga 3 
Genom ändringsföreskriften KIFS 2010:2 infördes ändringar i rutinerna vad 
gäller hanteringen av de tidsfrister som redovisas i bilaga 3. Bland annat infördes 
nyordningen att godkännanden vilka upphört för mer än fem år sedan inte längre 
skulle redovisas i bilagan. Samtidigt justerades skrivningen i 2 kap. 8 § för att 
klargöra att tidsfristerna aldrig kan bli längre än ca fem år, dvs. att de bara kan 
avse de medel vilkas upphörda godkännanden faktiskt redovisas i bilagan. Detta 
skulle gälla även de medel för vilka en särskild utfasningstid för användning i 
vissa fall inte fanns angiven i bilagan. 
 
Dessa ändringar har kritiserats för att leda till en osäkerhet om vad som gäller 
under perioden från det att godkännandet upphörde tills det att en föreskrift 
publiceras som bestämmer tidsfristerna för återförsäljning och användning. 
Avsikten har givetvis inte varit att förhindra återförsäljning och användning 
under denna period, utan att göra perioden tills en ny föreskrift kommer ut så kort 
att fördröjningen tills föreskriften publiceras saknar praktisk betydelse. Det visar 
sig dock vara svårt att leva upp till denna målsättning. Osäkerhet om vilka regler 
som gäller när ett bekämpningsmedel inte längre är godkänt bör undanröjas 
genom att reglerna justeras, så att det klargörs att medlen får fortsätta att säljas 
vidare och användas, dock längst till de frister som anges i bilaga 3 och aldrig 
längre än 5 år.  Om det i enstaka fall blir nödvändigt att inte medge någon 
utfasningstid varken för återförsäljare eller för användning får detta hanteras i 
särskild ordning. Detta kan ske genom en omedelbar publicering i bilaga 3 i 
KIFS 2008:3 eller genom riktade beslut mot återförsäljare eller användare.  
 
Förslag till de nödvändiga ändringarna i 2 kap. 8 § och bilaga 3 KIFS 2008:3 
remitterades 2011-04-18 till andra myndigheter och berörda 
branschorganisationer. Ingen remissinstans angav invändningar mot åtgärden. 
Vissa förslag till en annorlunda lydelse mottogs och har i viss mån beaktats.  
 
Uppdatering av bilaga 3 - Saluförbud och användningsförbud för 
bekämpningsmedel 

 
Tidsfrister enligt praxis – ”1+1 år” 
Tidsfrister för utfasning av tidigare godkända bekämpningsmedel publiceras 
regelbundet i bilaga 3. Normalt medger Kemikalieinspektionen en tidsfrist efter 
godkännandets upphörande för saluhållande och överlåtelse av andra än den som 
innehade godkännandet som löper ut ett år därefter. Den tidsfrist som medges för 
användning löper normalt ut ytterligare ett år därefter. Dessa tidsfrister har 
genom ändringsföreskrift 2011:2 angetts för utfasningen av bekämpningsmedel 
vars godkännanden har löpt ut sedan föregående uppdatering av bilagan, med 
undantag för de medel som anges nedan. 
 
Förlängda tidsfrister 
Kemikalieinspektionen har möjlighet att i enskilda fall besluta om förlängda 
tidsfrister för utfasning efter ansökan från tidigare godkännandeinnehavare 
eller återförsäljare (ansökan om dispens). Kemikalieinspektionen fattar då 
ett enskilt beslut riktat till sökanden. Eventuella förlängningar av tidsfrister 
publiceras även senare i bilaga 3. I denna ändringsföreskrift är förlängda 
tidsfrister aktuell för följande produkt: 
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 3815 - Pirimor 
 

Uppdatering av bilaga 6 - Utvidgade användningsområden för 
godkända växtskyddsmedel 
I bilagan införs nio nya poster. Observera att särskilda villkor för 
användningen framgår av bilagan. 

 
 Användningsområdet för Goltix WG (reg nr 3297) utvidgas 

till att omfatta bekämpning av ogräs i fröodling av spenat 
 

 Användningsområdet för Boxer (reg nr 3887) utvidgas till att 
omfatta bekämpning av ogräs i odlingar av morötter och 
palsternacka, rotselleri, rotpersilja, sparris och bruna bönor. 

 
 Användningsområdet för Vertimec  (reg nr 4693) utvidgas till 

att omfatta bekämpning av spinn- och gallkvalster i odlingar av 
björnbär och hallon i växthus och på friland 

 
 Användningsområdet för Harmony 50 SX (reg nr 4756) 

utvidgas till att omfatta bekämpning av ogräs i fröodling av 
Chrysanthemum. 

 
 Användningsområdet för Betanal Power (reg nr 4868) 

utvidgas till att omfatta bekämpning av ogräs i odlingar av 
rödbetor på friland. 

 
 Användningsområdet för Cantus (reg nr 4872) utvidgas till att 

omfatta bekämpning av svampsjukdomar i skogsplantskolor. 
 

 Användningsområdet för Signum (reg nr 4884) utvidgas till att 
omfatta bekämpning av svampsjukdomar i yrkesmässig odling 
av hallon och björnbär. 

 
 Användningsområdet för Accurate (reg nr 4885) utvidgas till 

att omfatta bekämpning av ogräs i odlingar av julgran. 
 

 Användningsområdet för Betasana SC (reg nr 4697) utvidgas 
till att omfatta bekämpning av ogräs i spenat och 
chrysanthemum (grödstorlek 2-4 blad) med hjälp av 
bandspruta. 

 
Då godkännandet för ett växtskyddsmedel har upphört att gälla och 
tidsfristen för användning har löpt ut tas det utvidgade användningsområdet 
bort ur bilagan. Detta är aktuellt för följande produkter: 
 

 Butisan S med reg nr 3595 
 Betanal SC med reg nr 4112 

 



4 (4) 
Bilaga 10  
I bilaga 10 till KIFS 2008:3 listas i alfabetisk ordning efter produkttyp de 
verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I 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:  

 
 Bifentrin i produkttyp 8, träskyddsmedel – direktiv 2011/10/EU  
 Fenoxikarb i produkttyp 8, träskyddsmedel – direktiv 2011/12/EU  
 (Z,E)-tetradeka-9,12-dienylacetat i produkttyp 19, avskräckande och 

tilldragande medel – direktiv 2011/11/EU 
 Nonansyra, pelargonsyra i produkttyp 19, avskräckande och tilldragande 

medel – direktiv 2011/13/EU 

Bilaga 11 
I bilaga 11 till KIFS 2008:3 listas i alfabetisk ordning efter produkttyp de 
verksamma ämnen som förtecknas i bilaga IA 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 IA:  
 (Z,E)-tetradeka-9,12-dienylacetat i produkttyp 19, avskräckande och 

tilldragande medel – direktiv 2011/11/EU 
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