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PM om ändringsföreskrift 2013:2 till 
Kemikalieinspektionens föreskrifter 
(2008:3) om bekämpningsmedel 
 

Sammanfattning 

KIFS 2013:2 utgör en ändringsföreskrift till Kemikalieinspektionens föreskrifter 
(KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel, senast ändrad genom KIFS 2012:5. 
Ändringarna kommenteras nedan i korthet. 

 

Bilaga 3 - Uppdatering av bilaga 3 sker för att förteckna ytterligare elva 
bekämpningsmedel vars godkännande har upphört under 2012 samt två produkter 
vars godkännande har upphört under 2013. I bilagan fastställs tidsfrister för 
försäljning eller överlåtelse och användning av de tidigare godkända produkterna. 
Ändring genomförs också av tidigare angivna tidfrister för en produkt. Vidare 
placerades en produkt tidigare felaktigt i nummerordning vilket nu rättas.  

 

Bilaga 6 - Uppdatering sker av bilaga 6 för att förteckna tre utvidgade 
användningsområden som har beviljats för godkända växtskyddsmedel. Där anges 
också att godkännandet har upphört för ett växtskyddsmedel med utvidgat 
användningsområde, att utfasningstiderna har löpt ut för ett växtskyddsmedel med 
utvidgat användningsområde, samt att ett beslut om ett utvidgat användningsområde 
har upphävts för ett växtskyddsmedel. 

 

Bilaga 10 – Uppdatering av bilaga 10 sker för att implementera fem direktiv om 
upptag av verksamma ämnen i bilaga I till biociddirektivet (98/8/EG). Rubriken till 
bilagan ändras för att förtydliga att besluten om upptag är förenade med särskilda 
krav.  
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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. I föregående 
ändringsföreskrift (2012:5) publicerades felaktigt en för kort period för användning 
av medlet Perfekt Grundolja Prof (regnr 4874). Tidsperioden för användning 
förlängs därför till ett år efter sista försäljningsdatum.  

I föregående ändringsföreskrift, KIFS 2012:5, placerades VKR SC200 (reg. nr. 4614) 
felaktigt i nummerordning vilket nu rättas. 

 

Uppdatering av bilaga 6 - Utvidgade användningsområden för godkända 
växtskyddsmedel 

I bilagan införs information om följande ändringar: 

• Godkännandet för Baycor 25 WP med reg nr 3605 upphörde att gälla 2010-
12-31. Fastställda tidsfrister för utförsäljning och användning löpte ut 2011-
12-31 respektive 2012-12-31. 

• Godkännandet för Cougar med reg nr 3963 upphörde att gälla 2012-12-31. 
Fastställda tidsfrister för utförsäljning och användning framgår av bilaga 3. 

• Beslut om utvidgat användningsområde för Epok 600 EC med reg nr 4361 
avseende bekämpning av bladmögel i odlingar av prydnadsväxter i växthus 
har upphävts genom beslut 2013-03-18 (diarienummer 6.1.1-F-1833-B13-
00008). 
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• Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för 

följande produkter: 
 

4989 Diflanil 500 SC 
Mot ogräs i utsädesodlingar av gräs/gräsfrö.  
Dos: högst 0,15 l/ha Diflanil 500 SC 
Högst 1 behandling får göras per kalenderår i samma gröda och på samma 
fält, genom behandling på hösten efter skörd av skyddsgröda eller på våren i 
etablerad gräsfrövall.  
För övrigt gäller samma villkor som i beslut om produktgodkännande för 
Diflanil 500 SC.  
 
5002 Legacy 500 SC 
Mot ogräs i odlingar av gräs för utsäde 
Dos: högst 0,15 l/ha Legacy 500 SC 
Högst 1 behanding får göras per kalenderår i samma gröda och på samma 
fält, genom behandling på hösten efter skörd av skyddsgröda eller på våren i 
etablerad gräsfrövall.  
För övrigt gäller samma villkor som i beslut om produktgodkännande för 
Legacy 500 SC. 
 
5022 Quad-Glob 200 SL 
Mot nedvissning i yrkesodlingar av lupin  
Dos: högst 3 liter Quad-Glob 200 SL/ha. 
Högst 1 behandling per år. 
4 dagars karenstid mellan behandling och skörd. 
För övrigt gäller samma villkor som i beslut om produktgodkännande för 
Quad-Glob 200 SL. 

  
 

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 för följande produkttyper (pt):  

• Alkyl(C12-16) dimetylbensylammoniumklorid i pt 8 – direktiv 2013/7/EU 

• Didecyldimetylammoniumklorid i pt 8  – direktiv 2013/4/EU 

• Diflubensuron i pt 18 – direktiv 2013/6/EU 

• Pyriproxyfen i pt 18 – direktiv 2013/5/EU 

• Tiametoxam i pt 18  – direktiv 2013/3/EU 
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Ikraftträdande 

Beslut om föreskriften fattades den 15 maj 2013 och datum för ikraftträdande sattes 
till fredagen den 24 maj. 

 

Konsekvensutredning 

Mot bakgrund av den redaktionella karaktären av ändringarna saknas skäl för att göra 
en särskild konsekvensutredning.  
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