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PM om ändringsföreskrift 2012:5 till Kemikalieinspektionens föreskrifter 
(2008:3) om bekämpningsmedel 
Sammanfattning 
KIFS 2012:5 utgör en ändringsföreskrift till Kemikalieinspektionens föreskrifter 
(KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel, senast ändrad genom KIFS 2012:2. 
Ändringarna kommenteras nedan i korthet. 
 
Bilaga 3 - Uppdatering av bilaga 3 sker för att förteckna femton 
bekämpningsmedel vars godkännande har upphört under 2012. I bilagan fastställs 
tidsfrister för försäljning eller överlåtelse och användning av de tidigare godkända 
produkterna. Ändring genomförs också av tidigare angivna tidfrister för två 
produkter som har förlängts av miljödomstolen.   
 
Bilaga 6 - Uppdatering sker av bilaga 6 för att förteckna sex utvidgade 
användningsområden som har beviljats för godkända växtskyddsmedel samt ändra 
ett skrivfel. 
 
Bilaga 10 – Uppdatering av bilaga 10 sker för att implementera tio direktiv om 
upptag av verksamma ämnen i bilaga I till biociddirektivet (98/8/EG) samt ett 
direktiv om ändring av CAS-nr för ett tidigare upptaget ämne. 

 
 
Uppdatering av bilaga 3 - Saluförbud och användningsförbud för 
bekämpningsmedel 
Tidsfrister  
Tidsfrister för utfasning av tidigare godkända bekämpningsmedel publiceras regelbundet 
i bilaga 3 enligt 2 kap 8§ KIFS 2008:3. Normalt medger Kemikalieinspektionen en 
tidsfrist efter godkännandets upphörande för saluhållande och överlåtelse av andra än 
den som innehade godkännandet samt ytterligare en tidsfrist därefter för användning.  
 
För växtskyddsmedel gäller enligt artikel 46 förordningen (EG) nr 1107/2009 att 
tidsfristen för försäljning och distribution högst får medges för sex månader och 
tidsfristen för bortskaffning, lagring och användning ytterligare ett år därefter. Då 
slutdatum för dessa tidsfrister ännu inte har meddelats medges de istället från datum i 
nära anslutning till tillämpningsdatum av aktuell ändringsföreskrift.  
 
För biocidprodukter tillämpas normalt en praxis som innebär att en tidsfrist om ett år 
medges för saluhållande och överlåtelse av andra än den tidigare 
godkännandeinnehavaren och ytterligare ett år därefter för användning. Två undantag 
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från denna princip har medgetts genom aktuell ändringsföreskrift, efter att förlängning 
av tidsfristen för försäljning av den tidigare godkännandeinnehavaren meddelades i 
domstol genom dom M 4325-12 (avseende produkterna Elit grundolja 4525 och 
Grundolja V 4526).  
 
Uppdatering av bilaga 6 - Utvidgade användningsområden för 
godkända växtskyddsmedel 
I bilagan införs nio nya poster. Observera att särskilda villkor för användningen 
framgår av bilagan. En rättelse av ett tidigare skrivfel har förts in för produkten 
Express 50 SX med regnr. 4956.  
 
Bilaga 10  
I bilaga 10 till KIFS 2008:3 listas i alfabetisk ordning efter produkttyp de verksamma 
ämnen, för vilka beslut om upptag i bilaga I till direktiv 98/8/EG har fattats och som får 
ingå i biocidprodukter i den aktuella produkttypen.  
Följande verksamma ämnen förs in i bilaga 10:  

 Koppar(II)hydroxid, koppar(II)oxid och basiskt kopparkarbonat i produkttyp 8 – 
direktiv 2012/2/EU 

 Bendiokarb i produkttyp 18 – direktiv 2012/3/EU   
 Metylnonylketon i produkttyp 19 – direktiv 2012/14/EU 
 Margosaextrakt i produkttyp 18 – direktiv 2012/15/EU 
 Saltsyra i produkttyp 2 – direktiv 2012/16/EU  
 Flufenoxuron i produkttyp 8 - direktiv 2012/20/EU  
 DDA-karbonat i produkttyp 8 – direktiv 2012/22/EU  
 Cis-trikos-9-en i produkttyp 19 – direktiv 2012/38/EU 
 Nonansyra i produkttyp 2 – direktiv 2012/41/EU 
 Vätecyanid i produkttyp 8, 14 och 18 - direktiv 2012/42/EU   

 
CAS-nr för Dinatriumtetraborat, pentahydrat har ändrats genom direktiv 2012/40/EU.  
 
Ikraftträdande 
Beslut om föreskriften fattades den 20 december 2012 och datum för 
ikraftträdande sattes till dagen efter den dag då föreskriften utkom från trycket. 
 
Konsekvensutredning 
Mot bakgrund av den redaktionella karaktären av ändringarna saknas skäl för att 
göra en särskild konsekvensutredning.  
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