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Bilaga 2 
 

Förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens 

föreskrifter (KIFS 2008:3) om 

bekämpningsmedel 
 

1. Sammanfattning 
Från och med den 15 juli 2014 gäller en ny svensk, EU-anpassad förordning om 

bekämpningsmedel, nämligen förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.  

I den nya förordningen är Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av 

den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att 

uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (hädanefter direktiv 

2009/128/EG) infört. Syftet med direktivet är att minska riskerna för människors 

hälsa och miljön genom att ha gemensamma minimikrav för användningen av 

bekämpningsmedel i EU. Direktivet gäller i dag endast bekämpningsmedel som är 

växtskyddsmedel. 

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel innebär bland annat att de som 

distribuerar och tillhandahåller växtskyddsmedel behöver ha en lämplig utbildning 

om hållbar användning av dessa medel. Enligt de nya reglerna får distributörer endast 

tillhandahålla växtskyddsmedel om det hos distributören finns en person tillgänglig, 

som har de kunskaper om hållbar användning av växtskyddsmedel som krävs enligt 

direktiv 2009/128/EG. Senast den 26 november 2015 behöver distributörerna 

uppfylla de nya utbildningskraven. 

Ikraftträdandet av förordning (2014:425) om bekämpningsmedel innebär att 

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel måste ses 

över. Kemikalieinspektionen har därför tagit fram ett förslag till anpassade 

föreskrifter och de ytterligare bestämmelser som behövs för att komplettera 

förordningen avseende utbildning för distributörer. 

Kemikalieinspektionen föreslår bland annat att länsstyrelserna ska erbjuda 

distributörer den utbildning som krävs för att de ska få kunskaper om hållbar 
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användning av växtskyddsmedel enligt direktiv 2009/128/EG. Utbildningen ska 

baseras på den kursplan som beslutas av Kemikalieinspektionen.  

I samband med anpassningen av KIFS 2008:3 föreslår Kemikalieinspektionen också 

 Kriterier för att hänföra växtskyddsmedel till behörighetsklasser, se 3 kap.  

19 § 

 Nya bestämmelser om anstånd för produkter som redan finns på marknaden 

och som ska märkas i enlighet med artikel 65 i förordning (EG) nr 

1107/2009 och förordning (EU) nr 547/2011, se 3 kap. 20 §, samt 

 Vissa mindre redaktionella ändringar, se 1 kap. 1-2 §§. 

 

De föreslagna bestämmelserna föreslås träda i kraft den 31 januari 2015 med 

undantag för kriterier för att hänföra växtskyddsmedel till behörighetsklasser.  

Kemikalieinspektionen har efter kontakt med Kommerskollegium gjort 

bedömningen att bestämmelsen i 3 kap. 19 § om kriterier för att hänföra 

växtskyddsmedel till behörighetsklasser är anmälningspliktiga enligt direktiv 

98/34/EG. Detta innebär att reglerna inte kan träda i kraft förrän tidigast tre 

månader efter anmälan till Kommissionen. Bestämmelsen i 3 kap. 19 § föreslås 

därför träda i kraft under våren 2015. 

 
2. Innehållet i promemorian 
I promemorian ges först en kort beskrivning av gällande regler för växtskyddsmedel 
som är relevanta för förslaget till ändrade föreskrifter. Därefter ges en redogörelse av 
förslagen till nya och ändrade bestämmelser i KIFS 2008:3. I avsnitt 5 ges en 
konsekvensanalys av förslaget. Själva författningsförslaget finns i bilaga 3 till denna 
promemoria. 

 
3. Bakgrund  

3.1 Inledning 

Regeringen fattade beslut om förordning (2014:425) om bekämpningsmedel den 28 

maj 2014. Förordningen trädde i kraft den 15 juli 2014 med senare 

ikraftträdandedatum för vissa bestämmelser.  

Många förändringar har under de senaste åren skett i regelverket för 

bekämpningsmedel. I juni 2011 började bland annat Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av 

växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EG 

och 91/414/EEG (hädanefter förordning (EG) nr 1107/2009) att tillämpas och den 

nya förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel har anpassats till denna EU-

förordning.  

Regeringen har också infört direktiv 2009/128/EG i förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel. Syftet med direktivet är att minska riskerna för människors hälsa 
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och miljön genom att ha gemensamma minimikrav för användningen av 

bekämpningsmedel i EU. Direktiv 2009/128/EG gäller i dag endast 

bekämpningsmedel som är växtskyddsmedel. 

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel innebär bland annat att de som 

distribuerar och säljer växtskyddsmedel behöver ha en lämplig utbildning. Enligt de 

nya reglerna får distributörer endast tillhandahålla växtskyddsmedel om det hos 

distributören finns en person som har de kunskaper om hållbar användning av 

växtskyddsmedel som krävs enligt direktiv 2009/128/EG. Senast den 26 november 

2015 behöver distributörer uppfylla de nya utbildningskraven. 

Vidare ersätter förordning (2014:425) om bekämpningsmedel vissa bestämmelser i 

förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel respektive förordning (2000:338) om 

biocidprodukter.  

Bekämpningsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur regleras 

däremot inte i den nya förordningen. Regler för dessa medel finns kvar i de ”gamla” 

förordningarna som dessutom har fått nya namn; förordning (2006:1010) om 

växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur och förordning 

(2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. 

Orsaken är att Miljödepartementet just nu utreder Naturvårdsverkets förslag till 

ändrade regler för godkännandeförfarande av bekämpningsmedel där nematoder, 

insekter och spindeldjur används. 

Den nya förordningen om bekämpningsmedel innebär att Kemikalieinspektionens 

föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel måste ses över. Mot denna 

bakgrund har Kemikalieinspektionen tagit fram ett förslag till nya och ändrade 

bestämmelser i KIFS 2008:3 avseende utbildning för distributörer samt kriterier för 

behörighetsklasser. 

3.2 EU:s växtskyddsmedelsförordning 
Bekämpningsmedel delas in i växtskyddsmedel och biocidprodukter. Medel som 

bland annat används inom jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk för att skydda 

växter och växtprodukter faller inom kategorin växtskyddsmedel.  

Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och användning av växtskyddsmedel 

regleras i EU:s förordning (EG) nr 1107/2009 som började tillämpas i juni 2011. 

Förordningen har ersatt rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om 

utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (hädanefter direktiv 91/414/EEG) 

som genomfördes i svensk rätt genom 14 kap. miljöbalken, dåvarande förordning 

(2006:1010) om växtskyddsmedel samt KIFS 2008:3. 

Som regel ska växtskyddsmedel godkännas innan de får släppas ut på marknaden 

eller användas i Sverige. Förordning (EG) nr 1107/2009 innehåller en utförlig 

reglering av processen för godkännande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel på 
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EU-nivå och för den nationella prövningen av växtskyddsmedel som innehåller dessa 

ämnen.  Förordningen är harmoniserande och lämnar mycket begränsat utrymme för 

nationella krav på godkännande och hantering av växtskyddsmedel. 

Syftet med förordning (EG) nr 1107/2009 är att säkerställa en hög skyddsnivå för 

människors och djurs hälsa och för miljön samt att förbättra den inre marknadens 

funktionssätt genom att harmonisera reglerna för utsläppande på marknaden av 

växtskyddsmedel och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen.  

Kompletterande nationella bestämmelser om växtskyddsmedel finns i förordning 

(2014:425) om bekämpningsmedel och KIFS 2008:3. 

Genom 2 kap. 2 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel förordnas 

Kemikalieinspektionen att pröva de frågor om tillstånd, godkännande, dispens och 

andra åtgärder som ska prövas i medlemsstaterna enligt förordning (EG) nr 

1107/2009. Innan Kemikalieinspektionen avgör en sådan fråga ska inspektionen höra 

Jordbruksverket och Livsmedelsverket, om det inte är uppenbart onödigt, och 

Skogsstyrelsen, om skogsmark berörs. 

Kemikalieinspektionen är även utsedd till behörig och samordnande myndighet enligt 

förordning (EG) nr 1107/2009. Det framgår av 2 kap. 3 § förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel. Det finns ett bemyndigande till Kemikalieinspektionen att 

meddela föreskrifter om tillfälliga skyddsåtgärder enligt artikel 71 i förordning (EG) 

nr 1107/2009 samt de ytterligare föreskrifter som behövs med anledning av 

förordningen. Detta framgår av 2 kap. 3 – 4 §§ förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel. 

3.3 Direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel 
EU:s direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel, direktiv 2009/128/EG, 

trädde i kraft den 25 november 2009. Medlemsstaterna skulle senast den 26 

november 2011 ha antagit de bestämmelser som krävs för att följa direktivet. Ett 

flertal bestämmelser i direktivet har dock senare tidsfrister för genomförande. 

Direktivet har av kommissionen beskrivits som den återstående viktiga pusselbiten i 

en sammanhållen gemenskapsrätt kring bekämpningsmedel. Sedan tidigare finns 

regler om utsläppande på marknaden av bekämpningsmedel och regler om 

livsmedelssäkerhet i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

om bland annat fastställande av gränsvärden i livsmedel samt Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Direktiv 

2009/128/EG beskrivs som ett komplement till dessa rättsakter genom att själva 

användningen av bekämpningsmedel nu också blir reglerad inom gemenskapen. 

Syftet med direktivet är således att minska riskerna för människors hälsa och miljön 

genom att införa gemensamma minimikrav för användningen av bekämpningsmedel. 

Direktivet gäller i dag endast bekämpningsmedel som är växtskyddsmedel. 
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Svensk rätt uppfyller idag de krav som direktivet sätter upp och Sverige har anmält 

direktivet som genomfört i svensk rätt. Genom införandet av en ny förordning om 

bekämpningsmedel har Sverige genomfört direktivskrav med senare datum för 

genomförande. Det återstår nu för behöriga myndigheter, däribland 

Kemikalieinspektionen, att införa detaljerade bestämmelser för genomförandet av 

dessa direktivskrav. 

4. Förslaget 
I de föreslagna föreskrifterna om bekämpningsmedel samlas regler om krav på 

utbildning och utbildningsbevis för distributörer av växtskyddsmedel. Förslaget 

innehåller även regler avseende kriterier för att hänföra växtskyddsmedel till 

behörighetsklasser. Vidare innehåller förslaget regler om anstånd för produkter som 

redan finns på marknaden och ska märkas i enlighet med artikel 65 i förordning (EG) 

nr 1107/2009 och förordning (EU) nr 547/2011. 

 
4.1 Krav på utbildning av distributörer 

Gällande bestämmelser 
Genom förordning (2014:425) om bekämpningsmedel har det införts krav på att de 

som tillhandahåller växtskyddsmedel behöver ha en utbildning i hållbar användning 

av växtskyddsmedel. Detta gäller oberoende av formen för tillhandahållandet. 

Distributörer får endast tillhandahålla växtskyddsmedel om det hos distributören 

finns en person tillgänglig som har tillräckliga kunskaper om de ämnesområden som 

anges i bilaga I till direktiv 2009/128/EG. Denna person ska inneha ett giltigt 

utbildningsbevis som visar att denne uppfyller kunskapskraven. Detta framgår av 

bestämmelserna i 2 kap. 26 § i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.  

Med begreppet distributör avses en fysisk eller en juridisk person som tillhandahåller 

växtskyddsmedel. Det innefattar grossister, detaljhandlare, säljare och leverantörer, 

vilket framgår av 1 kap. 4 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. 

Personen med utbildningsbevis ska vara tillgänglig vid försäljning av 

växtskyddsmedel för att ge kunder lämplig information om användning av 

bekämpningsmedel, hälso- och miljörisker samt säkerhetsinstruktioner för att hantera 

dessa risker. Detta krav ställs upp i artikel 6.1 i direktiv 2009/128/EG. Kravet på 

tillgänglighet innebär inte nödvändigtvis att personen i fråga ska finnas på plats vid 

försäljningstillfället. Det kan räcka med att personen är tillgänglig via telefon, så länge 

detta innebär att personen har möjlighet att svara på frågor och lämna information 

om hållbar användning av bekämpningsmedel vid försäljningen.  

Det har också införts en bestämmelse som begränsar överlåtelse av växtskyddsmedel 

för yrkesmässig användning. Sådana växtskyddsmedel får enligt 2 kap. 28 § 

förordning (2014:425) om bekämpningsmedel endast överlåtas till den som har ett 
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användningstillstånd1 eller har någon hos sig som har användningstillstånd, eller avser 

att överlåta medlet vidare och har någon som hos sig har ett giltigt utbildningsbevis. 

Detta krav härrör från artikel 6.2 i direktiv 2009/128/EG.  

De ovan beskrivna reglerna träder i kraft den 26 november 2015, i enlighet med 

punkten 1 i övergångsbestämmelserna till förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel. 

Enligt 2 kap. 11 och 13 §§ i förordningen ska Kemikalieinspektionen erbjuda 

distributörer av växtskyddsmedel utbildning som ger tillräcklig kunskap om de 

ämnesområden som anges i bilaga I till direktiv 2009/128/EG.  

Kemikalieinspektionen föreslår att denna utbildning ska bestå av en grundutbildning 

samt vidareutbildning. Utbildningen ska genomföras i enlighet med den kursplan 

som beslutas av Kemikalieinspektionen och avslutas med ett kunskapsprov. Innan 

kursplanen beslutas ska Kemikalieinspektionen höra Jordbruksverket och andra 

berörda myndigheter i enlighet med 2 kap. 13 § andra stycket, förordning (2014:425) 

om bekämpningsmedel.  

Kemikalieinspektionen får föreskriva att länsstyrelsen ska erbjuda denna utbildning 

samt hur länsstyrelsen ska genomföra utbildningen. Kemikalieinspektionen får även 

meddela de närmre föreskrifter som behövs för verkställigheten av 2 kap. 26 - 29 §§. 

Detta framgår av 2 kap. 14 samt 30 §§ förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. 

Den som gett utbildningen ska utfärda ett utbildningsbevis till den som deltagit samt 

avlagt ett kunskapsprov med godkänt resultat, i enlighet med 2 kap. 15 § förordning 

(2014:425) om bekämpningsmedel. 

Förslaget 

Kemikalieinspektionens förslag till föreskrift: 

1 § Länsstyrelsen ska tillhandahålla grundutbildning och vidareutbildning i 

användning av växtskyddsmedel utomhus för distributörer av växtskyddsmedel. 

   Utbildningen ska genomföras i enlighet med den kursplan2 som 

Kemikalieinspektionen beslutar och ge kunskap i de ämnesområden som framgår av 

bilaga 14 till denna föreskrift. 

2 § Länsstyrelsen ska utfärda ett utbildningsbevis till den som deltagit i 

grundutbildningen enligt 5 kap. 1 § och avlagt ett kunskapsprov med godkänt 

resultat.  

   Den som deltagit i en vidareutbildning enligt 5 kap 1 § och avlagt ett kunskapsprov 

med godkänt resultat ska få sitt utbildningsbevis förlängt i enlighet med 5 kap. 4 §. 

                                                 
1 Användningstillstånd krävs från och med 26 november 2014 för att få använda växtskyddsmedel 
yrkesmässigt. Detta framgår av 2 kap. 18-19 §§ förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. 
Användningstillstånd kan sökas hos Statens Jordbruksverk under förutsättning att man erhållit ett 
utbildningsbevis. 
2 Kursplanerna finns på Kemikalieinspektionens webbplats. 
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3 § Distributörer som erhållit utbildningsbevis ska ingå i register SPRUT som 

upprätthålls av Jordbruksverket. 

 

I 2 kap. 11 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel anges att Jordbruksverket 
ska vara ansvarig myndighet för utbildning av användare inom jordbruk, skogsbruk, 
parkskötsel eller trädgårdsskötsel samt inom de ytterligare verksamheter som räknas 
upp i bestämmelsen. Utbildning avseende användning i och omkring lagerlokaler 
eller andra lagringsutrymmen är Folkhälsomyndigheten ansvarig för medan 
Arbetsmiljöverket är ansvarig för annan användning som inte är räknas upp i 
bestämmelsen. 

Jordbruksverkets användarutbildning består av tre grundutbildningar med 
inriktningsdagar samt vidareutbildning. Utbildningarna ska genomföras i enlighet 
med de kursplaner som beslutas av Jordbruksverket och avslutas med kunskapsprov. 
Innan kursplanerna beslutas ska Jordbruksverket höra Kemikalieinspektionen och 
andra berörda myndigheter i enlighet med 2 kap. 12 § förordning (2014:425) om 
bekämpningsmedel. Om användaren som deltagit i en utbildning har avlagt ett 
kunskapsprov med godkänt resultat ska Jordbruksverket eller den länsstyrelse som 
har gett utbildningen utfärda ett utbildningsbevis till den som gått utbildningen. Den 
som har ett giltigt utbildningsbevis kan ansöka om ett användningstillstånd hos 
Jordbruksverket, vilket krävs för att få använda växtskyddsmedel i klass 1 och klass 2. 
Detta framgår av 2 kap. 18 - 19 §§ förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.   

Mot denna bakgrund har Jordbruksverket tagit fram föreskrifter om utbildning i 

användning av växtskyddsmedel, tillsammans med nya kursplaner anpassade till 

direktiv 2009/128/EG. Av dessa föreskrifter framgår att länsstyrelsen ska erbjuda 

huvuddelen av utbildningarna och hur länsstyrelsen ska genomföra dessa, baserat på 

Jordbruksverkets kursplaner. 

Även innan införandet av förordning (2014:425) om bekämpningsmedel erbjöd 
Jordbruksverket utbildning till användare av växtskyddsmedel. Länsstyrelsen var av 
Jordbruksverket utsedd till huvudman och ansvarig för genomförandet av vissa av 
dessa utbildningar. Utbildningarna reglerades genom Jordbruksverkets föreskrifter 
(SJVFS 2007:76) om tillstånd och kunskapskrav för användning av växtskyddsmedel. 
Dessa utbildningar var också öppna för distributörer av växtskyddsmedel. 

Kemikalieinspektionen föreslår att distributörerna ska erbjudas en av de 

behörighetsutbildningar som Jordbruksverket erbjuder användare. Vidare föreslås att 

länsstyrelserna ska få ansvar för att erbjuda distributörerna denna utbildning och för 

genomförandet av kunskapsprovet. Länsstyrelserna ska också utfärda 

utbildningsbevis till de som deltagit i utbildningen och avlagt ett kunskapsprov med 

godkänt resultat.  

Det finns övervägande fördelar med att distributörerna genomgår samma utbildning 
som användarna. Enligt Kemikalieinspektionen är detta först och främst en viktig 
förutsättning för att distributörer av växtskyddsmedel ska få tillräckliga kunskaper för 
att kunna ge kunder lämplig information om användning av bekämpningsmedel, 
hälso- och miljörisker, säkerhetsinstruktioner för att hantera dessa risker samt föreslå 
alternativa produkter eller metoder. Distributörer behöver veta hur man ska hantera 
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ett växtskyddsmedel för att ha tillräckliga kunskaper om de risker för människors 
hälsa och miljö som hantering av växtskyddsmedel är förenad med, särskilt om 
exempelvis faror, exponering, lagring, spridning och säkert bortskaffande av 
växtskyddsmedel. Sverige kan uppnå en mer enhetlig och rättssäker tillämpning av 
utbildningskraven i direktiv 2009/128/EG om vi organiserar en gemensam 
utbildning av distributörer och användare. Jordbruksverket och länsstyrelserna har 
redan bred erfarenhet i att ta fram utbildningar om användning av växtskyddsmedel.  

Vidare underlättar en gemensam utbildning för personer som vill erhålla ett 
utbildningsbevis i syfte att både distribuera växtskyddsmedel samt ansöka om 
användningstillstånd för att använda det yrkesmässigt. I detta fall krävs att personen 
avlägger kunskapsprovet för användare, då detta prov är innehåller vissa obligatoriska 
kunskapskrav.  

Jordbruksverket erbjuder tre olika behörighetsutbildningar för användare, där 
respektive utbildning består av en grundutbildning och en vidareutbildning. 
Grundkurserna syftar till att användarna ska kunna erhålla ett utbildningsbevis, vilket 
är en förutsättning för att kunna ansöka om ett användningstillstånd. Från och med 
26 november 2015 krävs ett användningstillstånd för att få använda växtskyddsmedel 
i klass 1 och 2. Vidareutbildningarna syftar till att förlänga giltighetstiden av 
utbildningsbeviset. De användare som deltagit i en utbildning listas i register SPRUT 
som upprätthålls av Jordbruksverket, i syfte att underlätta tillsyn av reglerna. 

Kemikalieinspektionen föreslår att distributörerna erbjuds grundutbildning och 
vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus. Grundkursen omfattar 
fyra dagar (varav en inriktningsdag) och vidareutbildningen en dag. Denna kurs är 
mest relevant för distributörer och ger enligt Kemikalieinspektionens bedömning 
tillräckliga kunskaper om de ämnesområden som anges i bilaga I till direktiv 
2009/128/EG.  

För närvarande har Kemikalieinspektionen inte funnit att det finns skäl att lägga till 

ytterligare utbildningskrav. Det är något vi kommer att se över längre fram när vi fått 

större erfarenhet av utbildningarna, särskilt vad gäller utbildning av distributörer av 

växtskyddsmedel för betning och växthusanvändning.  

Kemikalieinspektionen föreslår även att bilaga I till direktiv 2009/128/EG införs 

som bilaga 14 till Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om 

bekämpningsmedel. 

I syfte att underlätta tillsynen av dessa regler bör även de distributörer som deltagit i 
en utbildning ingå i register SPRUT, som upprätthålls av Jordbruksverket.  

Ett utbildningsbevis bedöms kunna återkallas med stöd av 24 kap. 3 § miljöbalken 

(1998:808) om exempelvis den som ansökt om ett utbildningsbevis lämnat oriktiga 

uppgifter vid ansökan.  
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4.2 Möjlighet till undantag för mycket små distributörer 

Gällande bestämmelser 
Kemikalieinspektionen får enligt 2 kap. 27 § förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel meddela föreskrifter om undantag från kravet på 

utbildningsbevis för mycket små distributörer som endast säljer produkter för icke 

yrkesmässig användning. Undantag kan i enlighet med artikel 6.1 i direktiv 

2009/128/EG beviljas om en distributör inte saluför beredningar av 

bekämpningsmedel som klassificerats som giftiga, mycket giftiga, cancerframkallande, 

mutagena eller reproduktionstoxiska enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat 

(direktiv 1999/45/EG).  

I promemorian som var underlag till beslutet om förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel anges att Kemikalieinspektionen bör beakta risken för negativa 

tröskeleffekter och konkurrenssnedvridning vid utformningen av ett undantag. 

Förslaget 

Kemikalieinspektionens förslag till föreskrift: 

Ingen föreskrift om undantag från kravet på utbildningsbevis.  

Produkter för icke yrkesmässig användning hänförs till klass 3. De distributörer som 

skulle komma att omfattas av ett undantag från kravet på utbildningsbevis är således 

de som enbart säljer växtskyddsmedel i denna klass, eftersom undantag endast får 

meddelas för distributörer av produkter för icke yrkesmässig användning. 

I utformningen av ett undantag måste en avgränsning göras avseende vilka 

distributörer som skulle kunna räknas som mycket små distributörer, till exempel 

beroende på antal försålda växtskyddsmedel per år eller försäljningsvärdet av försålda 

medel. Kemikalieinspektionen har valt att inte gå vidare med att utreda hur ett 

eventuellt undantag skulle kunna utformas då det finns övervägande skäl för att inte 

föreslå något undantag överhuvudtaget.  

Det främsta skälet till att inte föreslå ett undantag baseras på Kemikalieinspektionens 

erfarenhet att personer som inte hanterar växtskyddsmedel yrkesmässigt är de som är 

i störst behov av få kunskaper om riskerna med användningen av ett 

växtskyddsmedel. Yrkesmässiga användare av medel i klass 3 kan genom sina 

branschorganisationer få reda på sådana risker och därmed vidta nödvändiga åtgärder 

i större utsträckning.  

Distributörer som överlåter växtskyddsmedel till icke yrkesmässiga användare är 

enligt 2 kap. 29 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel dessutom skyldiga 

att lämna allmän information om de risker för människors hälsa och miljön som 

användning av växtskyddsmedel är förenad med, särskilt om faror, exponering, 

korrekt lagring, hantering, spridning och särskilt bortskaffande samt om 

lågriskalternativ. Detta krav ställs upp i artikel 6.3 i direktiv 2009/128/EG. Av en 

sådan skyldighet följer att distributören eller någon som denne har hos sig har 
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möjlighet att utbilda sig för att kunna ge sådan information till icke yrkesmässiga 

användare.  

Vidare skulle ett undantag från kravet på utbildningsbevis för mycket små 

distributörer vara svårt att utforma och avgränsa, vilket skulle kunna leda till 

konkurrenssnedvridning bland annat. Att inte föreslå ett undantag överensstämmer 

också med flera andra medlemsstaters tillvägagångssätt vad gäller implementeringen 

av direktiv 2009/128/EG. 

Med hänsyn till de ämnesområden som distributörer ska ha tillräckliga kunskaper 

inom enligt bilaga I till direktiv 2009/128/EG bör även distributörer som enbart 

säljer medel i klass 3 ha motsvarande kunskaper för att uppfylla kravet i 2 kap. 29 § i 

förordning (2014:424) om bekämpningsmedel. För att säkerställa att distributörerna 

har sådana kunskaper bör de omfattas av kravet på utbildningsbevis i 2 kap. 26 § i 

förordningen.  

 

4.3 Giltighetstiden för ett utbildningsbevis 

Gällande bestämmelser 
Enligt 2 kap. 17 § p. 1 i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel har 

Kemikalieinspektionen fått ett bemyndigande att meddela föreskrifter om hur länge 

ett utbildningsbevis ska vara giltigt. 

Förslaget 

Kemikalieinspektionens förslag till föreskrift: 

4 § Ett utbildningsbevis är giltigt till och med den 31 maj, fem år efter den 

kurssäsong då utbildningen genomfördes.  

   Vidareutbildning ska genomföras under fjärde eller femte kurssäsongen från den 

kurssäsong då utbildningsbeviset utfärdades. Den som genomfört vidareutbildning 

med avklarat prov får förnyat utbildningsbevis till och med den 31 maj, fem år efter 

det år då utbildningsbeviset skulle löpt ut.  

 

Jordbruksverket har i 4 § till sina föreskrifter SJVFS 2014:XX föreslagit att 

giltighetstiden för ett utbildningsbevis för användare ska vara fem år. Motsvarande 

giltighetstid gällde tidigare för tillstånd för användning av växtskyddsmedel i klass 1 

och behörighet för användning av växtskyddsmedel i klass 2 i enlighet med 11 § 

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2007:76) om tillstånd och kunskapskrav för 

användning av växtskyddsmedel.  

För att kunna samordna utbildningarna för användare och distributörer föreslår 

Kemikalieinspektionen att samma giltighetstid ska gälla för utbildningsbevis för 

distributörer. 

Syftet med vidareutbildningen är att säkerställa att distributörerna hålls uppdaterade i 

de kunskapsämnen som listas i bilaga I till direktiv 2009/128/EG samt informera om 

eventuella lagändringar som skett på området. Mot bakgrund av detta gör 

Kemikalieinspektionen bedömningen att vidareutbildningen bör ske under den fjärde 
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eller femte kurssäsongen. För att de distributörer som väljer att vidareutbilda sig 

under den fjärde kurssäsongen inte ska tappa ett år av giltighetstiden jämfört med de 

som väljer att utbilda sig under den femte kurssäsongen, förlängs utbildningsbeviset 

med fem år från det att beviset skulle löpt ut. 

 

4.4 Ömsesidigt erkännande av utbildningsbevis från annat EU-
land eller EES-land 

Gällande bestämmelser 
Den myndighet som erbjuder utbildning ska erkänna utbildningsbevis som har 
utfärdats av en myndighet i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska 
samarbetsområdet, om beviset styrker tillräckliga kunskaper i de ämnen som ingår i 
den kursplan som myndigheten har beslutat. Detta framgår av 2 kap. 16 § förordning 
(2014:425) om bekämpningsmedel.  

Kemikalieinspektionen har fått ett bemyndigande att meddela föreskrifter om vad 
som krävs för erkännande av ett utländskt utbildningsbevis och hur länge ett 
erkännande ska vara giltigt, 2 kap. 17 § förordning, punkt 2 (2014:425) om 
bekämpningsmedel. 

Förslaget 

Kemikalieinspektionens förslag till föreskrift: 

5 § Den som fått ett utbildningsbevis utfärdat av en myndighet i ett annat land inom 
Europeiska Unionen eller Europeiska samarbetsområdet får ansöka om att få beviset 
ömsesidigt erkänt i Sverige. 

6 § Kemikalieinspektionen ska ömsesidigt erkänna ett utländskt utbildningsbevis om 
det uppfyller kraven i 2 kap. 16 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel och 
ansökan om ömsesidigt erkännande sker inom 5 år från det att det utländska 
utbildningsbeviset utfärdades.  
   Kemikalieinspektionen kan besluta om kompletterande åtgärder i det fall kraven i 
första stycket inte är uppfyllda. 

7 § I det fall Kemikalieinspektionen ömsesidigt erkänner ett utländskt 
utbildningsbevis enligt 5 kap. 6 § ska det vara giltigt för samma tid som det utländska 
utbildningsbeviset är giltigt för, dock längst fem år från utfärdandedatumet.  
   För den som deltagit i vidareutbildning enligt 5 kap. 1 § med godkänt 
kunskapsprov under fjärde eller femte kurssäsongen efter den kurssäsong då 
utbildningsbeviset, förnyas det ömsesidiga erkännandet enligt de bestämmelser som 
gäller för förnyande av utbildningsbevis enligt 5 kap. 4 §.  

 

Kravet på utbildningsbevis följer av harmoniserade regler på EU-nivå. Den EU-

rättsliga principen om ömsesidigt erkännande innebär därför att utbildning som har 

genomgåtts i en annan medlemsstat kan accepteras som en sådan utbildning som 

krävs för att få ett utbildningsbevis i Sverige. Förutsättningen för att kunna 

ömsesidigt erkänna ett utbildningsbevis är att beviset ska styrka tillräckliga kunskaper 

i de ämnen som ingår i den kursplan som Kemikalieinspektionen ska besluta om. 
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Eftersom svenska erkännanden är giltiga under en period av maximalt fem år ska 

samma regler gälla för utländska utbildningsbevis, varför det vid ansökan inte får ha 

löpt mer än fem år från det att det utländska utbildningsbeviset utfärdades.  

Kemikalieinspektionen ska pröva om ett utbildningsbevis från en annan medlemsstat 
inom EU eller EES kan ömsesidigt erkännas om en ansökan om detta lämnas in till 
myndigheten. Prövningen sker från fall till fall. Det är rimligt att ett ömsesidigt 
erkännande är giltigt för samma tid som det utländska utbildningsbeviset är giltigt 
för, dock längst fem år från utfärdandedatumet. De distributörer som fått ett 
utbildningsbevis från en annan medlemsstat inom EU eller EES ömsesidigt erkänt 
bör också kunna förlänga giltighetstiden av det ömsesidigt erkända utbildningsbeviset 
enligt den föreslagna regel som beskrivs i avsnitt 4.3.  

 

4.6 Växtskyddsmedel som inte får hänföras till klass 3  

Gällande regler 
Av 2 kap. 8 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel framgår att 

Kemikalieinspektionen, i samband med godkännande av ett växtskyddsmedel, ska 

bedöma medlets hälso- och miljörisker med hänsyn till användningsområdet samt 

hänföra medlet till en behörighetsklass. Indelningen ska göras utifrån den kunskap 

som krävs för att använda medlen. Växtskyddsmedlet ska hänföras till 

- Klass 1, om det på grund av riskerna vid användningen behövs särskild 

kunskap för hantera medlet på ett säkert sätt, 

- Klass 2, om det av andra skäl behövs särskild kunskap för att hantera medlet 

på ett säkert sätt och medlet inte ska hänföras till klass 1,  

- Klass 3, om medlet inte ska hänföras till klass 1 eller 2. 

Kemikalieinspektionen har fått ett bemyndigande i 2 kap. 9 § i förordning (2014:425) 

om bekämpningsmedel att meddela föreskrifter om kriterier för placering av medlen i 

klasser. 

Förslaget 

Kemikalieinspektionens förslag till föreskrift: 

19 § För att undvika farliga moment i hanteringen av växtskyddsmedel för icke 

yrkesmässiga användare ska växtskyddsmedel inte placeras i klass 3 om 

   1. växtskyddsmedlets toxiska egenskaper kräver särskild försiktighet eller om 

växtskyddsmedlet på annat sätt motiverar särskild försiktighet vid hanteringen av 

medlet med avseende på hälso- eller miljörisker,  

   2. växtskyddsmedlet innehåller ett verksamt ämne som godkänts som ett 

kandidatämne för substitution enligt artikel 24 eller artikel 80.7 i Kommissionens 

genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller 

förteckningen över godkända verksamma ämnen,   
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   3. växtskyddsmedlet är formulerat som koncentrat vilket kräver spädning före 

användning, om det inte är fråga om en produkt med särskilt låg risk3 , eller  

   4. växtskyddsmedlet har en förpackning som på grund av sin storlek svårligen kan 

förbrukas under en säsong eller en förpackning som överstiger 10 kg eller 10 liter 

 

Förordning (EG) nr 1107/2009 är harmoniserande och begränsar möjligheten till 

nationella bestämmelser om godkännande av växtskyddsmedel. Förordningen 

reglerar däremot inte användning av växtskyddsmedel i någon större utsträckning. 

Indelning av växtskyddsmedel i behörighetsklasser beror på medlets hälso- och 

miljörisker samt den kunskap som krävs för att hantera medlet på ett säkert sätt. Av 

artikel 31 i förordningen följer att användarkategorier, till exempel yrkesmässiga och 

icke yrkesmässiga användare, ska anges i ett godkännande av ett växtskyddsmedel. I 

förordningen saknas dock kriterier för indelning i behörighetsklasser.  

Av artikel 13.2 i direktiv 2009/128/EG följer en skyldighet för medlemsstaterna att 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika farliga moment i hanteringen av 

bekämpningsmedel som är godkända för icke yrkesverksamma användare. I 

beaktandesats 17 till direktivet anges att åtgärderna bör omfatta de icke yrkesmässiga 

användarna eftersom risken för olämplig hantering är stor i denna grupp på grund av 

bristande kunskap. Denna bestämmelse är viktig för att förebygga risker för hälsan 

för de personer som inte använder växtskyddsmedel yrkesmässigt samt för att skydda 

miljön. Dessa personer har av naturliga skäl ofta bristande kunskaper om hälsorisker 

förknippade med användningen och är sällan medvetna om på vilket sätt en 

användning av ett växtskyddsmedel kan ge negativa effekter på miljön.  

Indelningen i behörighetsklasser ska göras utifrån den kunskap som krävs för att 

använda medlen, vilket framgår av 2 kap. 8 § förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel. Med hänsyn till kraven i artikel 13.2 i direktiv 2009/128/EG bör 

ett växtskyddsmedel endast hänföras till klass 3 (icke yrkesmässig användning) om 

medlet inte har några allvarliga egenskaper eller på annat sätt kräver särskild 

försiktighet vid hanteringen av medlet på grund av risker för hälsan eller miljön, 

innehåller ett verksamt ämne godkänt för substitution, att medlet är färdigblandat vid 

försäljningen, och att växtskyddsmedlet inte får ha en stor förpackning. 

För att produkter som redan finns på marknaden inte ska behöva återkallas för att 

märkas eller förpackas om föreslår Kemikalieinspektionen en övergångsregel som 

innebär att kriterierna ska tillämpas på de produkter som placeras på marknaden efter 

bestämmelsens ikraftträdande. 

Kemikalieinspektionen gör bedömningen att denna bestämmelse måste anmälas till 

Kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/34/EG 

                                                 
3 Enligt artikel 22 och 47.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 
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av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder 

och föreskrifter. Detta innebär att bestämmelsen inte får träda ikraft förrän tidigast 

tre månader efter anmälan till Kommissionen. Bestämmelsen föreslås därför träda i 

kraft under våren 2015.  

 

4.7 Produkter som redan finns på marknaden och ska märkas i 

enlighet med artikel 65 förordning (EG) nr 1197/2009 och 

förordning (EU) nr 547/2011 

Gällande regler 

Av artikel 80.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 framgår att produkter som märkts i 

enlighet med artikel 16 i direktiv 91/414/EG får fortsätta släppas ut på marknaden 

till och med den 14 juni 2015. Vidare ska de villkor som fastställts i enlighet med 

artikel 31 i förordning (EG) nr 1107/2009 vid ett produktgodkännande framgå av 

märkningen, se artikel 55 i nämnda förordning. Efter detta datum ska produkter på 

marknaden vara märkta i enlighet med artikel 65 i förordning (EG) nr 1107/2009 

samt förordning (EU) nr 547/2011. Märkningen av växtskyddsmedel ska omfatta 

klassificerings-, märknings- och förpackningskrav i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 

märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 

direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 (förordning (EG) nr 1272/2008).  

Förordning (EG) nr 1272/2008 undantar dock blandningar som redan har 

klassificerats, märkts och förpackats samt släpps ut på marknaden före den 1 juni 

2015. Dessa produkter behöver inte märkas och förpackas om i enlighet med 

förordningen förrän 1 juni 2017. Detta framgår av artikel 61.4 förordning (EG) nr 

1272/2008. 

Av artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 framgår att om en medlemsstat 

återkallar eller ändrar ett produktgodkännande eller inte förnyar det får den bevilja en 

anståndsperiod för att befintliga lager ska kunna avyttras, magasineras eller släppas ut 

på marknaden. Anståndsperioden ska vara begränsad och får inte överstiga sex 

månader för försäljning och distribution och ytterligare högst ett år för att befintliga 

lager av de berörda växtskyddsmedlen ska bortskaffas, lagras och användas. 

Förutsättningen för dessa anståndsperioder är att skälen till återkallande, ändring eller 

icke förnyat produktgodkännande inte avser skyddet för människors och djurs hälsa 

eller miljön. 
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Förslaget 

Kemikalieinspektionens förslag till föreskrift: 

20 § Godkända växtskyddsmedel som inte uppfyller märkningskraven enligt artikel 

65 i förordning (EG) nr 1107/2009 och förordning (EU) nr 547/2011 får överlåtas 

av andra än innehavaren till och med den 14 december 2015, om inte 

Kemikalieinspektionen beslutar annat i det enskilda fallet. 

   Produkter som inte märkts om enligt artikel 65 förordning (EG) nr 1107/2009 och 

förordning (EU) nr 547/2011 får lagras, bortskaffas och användas till och med den 

14 december 2016. 

I syfte att underlätta ommärkning av produkter som redan släppts ut på marknaden 

föreslår Kemikalieinspektionen att andra än innehavaren av ett produktgodkännande 

ska beviljas anstånd att fortsätta överlåta samt lagra, bortskaffa och använda 

produkter som inte uppfyller märkningskraven enligt artikel 65 i förordning (EG) nr 

1107/2009 och förordning (EU) nr 547/2011. 

 

5. Konsekvensutredning 
 
5.1 Inledning 
Denna analys berör ändringsförslagen av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 

2008:3) om bekämpningsmedel och införandet av bestämmelser om bland annat 

utbildning för behörighet att tillhandahålla växtskyddsmedel (KIFS 2008:3). 

Ändringen är en anpassning till förordning (2014:425) om bekämpningsmedel som 

införlivar direktivet 2009/128/EG om hållbar användning av växtskyddsmedel. 

Genom direktivet ställs krav på medlemsländerna att bl.a. införa utbildning för 

distributörer av växtskyddsmedel. För mer information om hur förslaget till ändring 

av föreskrifter ser ut hänvisas till tidigare kapitel av bilaga 2 till denna 

remisspromemoria samt till bilaga 3 med föreslagen föreskriftstext. För beskrivning 

av bakgrunden, syftet och problemet hänvisas också till tidigare avsnitt av denna 

promemoria som berör dessa. 

5.2 Avgränsning för analysen 
I Sverige har sedan länge funnits ett etablerat utbildningsystem för vilket 

Jordbruksverket ansvarat och som väl överensstämmer med kraven i direktivet. I 

konsekvensutredningen analyseras därför endast de faktiska förändringarna av 

Kemikalieinspektionens föreskrifter. Att utbildningen är obligatorisk regleras i 

förordningen och konsekvenserna av detta analyseras därför inte i denna analys. 

Analysen fokuserar på de konsekvenser som kan bli följden av att föreslagna 

ändringar införs i föreskriften. 

5.3 Referensalternativet 
Den nya förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel innebär att 

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel måste ses 

över så att de förändrade regleringarna ska kunna införlivas i Svenska föreskrifter. 
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Referensalternativet att inga ytterligare åtgärder vidtas skulle därför innebära att 

Sverige inte uppfyllde sina skyldigheter som medlem i EU vilket skulle innebära ett 

brott mot EU-rätten samt få negativa konsekvenser för samtliga berörda aktörer på 

den svenska marknaden. I denna konsekvensanalys har därför inte 

referensalternativet identifierats och tillämpats för jämförelse vid analys av 

konsekvenserna av föreslagna föreskriftsändringar. 

5.4 Alternativa lösningar 
Under arbetets gång med att ta fram förslag till föreskriftsändringar har alternativa 

lösningar identifierats och diskuterats som exempelvis vilken typ och omfattning av 

utbildning som ska erbjudas samt alternativet att istället för utbildning skicka ut 

information till berörda aktörer. Kemikalieinspektionens bedömning är dock att de 

förslag till föreskriftsändringar som nu läggs fram är de som bäst uppfyller 

skyldigheterna avseende införlivande av överenskomna regleringar inom den 

Europeiska gemenskapen. 

5.5 Berörda 
Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel reglerar att de distributörer som 

tillhandahåller växtskyddsmedel behöver ett giltigt utbildningsbevis. Länsstyrelsen ska 

utfärda ett utbildningsbevis till den som deltagit i utbildning samt genomfört 

kunskapsprov med godkänt resultat. 

Förändringarna i föreskrifterna berör de distributörer som tillhandahåller 

växtskyddsmedel. I begreppet distributör omfattas aktörer som är grossister, 

detaljhandlare, säljare och leverantör. Därutöver berörs myndigheter samt de som 

anordnar utbildningarna och examinationerna. De berörda myndigheterna är 

framförallt Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna. 

Kemikalieinspektionen har försökt kartlägga de distributörer som berörs av de nya 

utbildningskraven och uppskattar grovt antalet företag till ett hundratal. Antalet 

personer som kan beröras av utbildningen är beroende av hur många anställda de 

distribuerande företagen väljer att anmäla till utbildningen men rör sig 

uppskattningsvis om runt 500 personer. Hur många de mycket små distributörerna är 

har inte kunnat uppskattas av Kemikalieinspektionen. 

 
5.6 Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går 

utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen 

I sitt förslag har Kemikalieinspektionen föreskrivit om kriterier för 

behörighetsklasser. Bland annat ska växtskyddsmedel inte hänföras till klass 3 (icke 

yrkesmässiga användare) om medlet kräver spädning eller om det på grund av sin 

förpackning svårligen kan förbrukas under en säsong eller förpackningen överstiger 

10 kg alternativt 10 liter. Dessa regler föreslås mot bakgrund av att Sverige ska vidta 

alla nödvändiga åtgärder för att undvika farliga moment i hanteringen av 

bekämpningsmedel som är godkända för icke yrkesmässiga användare. Detta framgår 

av artikel 13.2 i direktiv 2009/128/EG. I direktivet nämns att sådana åtgärder kan 
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innefatta användning av bekämpningsmedel med låg toxicitet, bruksklara beredningar 

och begränsningar när det gäller storleken på behållare eller förpackningar.  

I övrigt innebär föreskriftsförslaget implementering av regler som fastställs i direktiv 

2009/128/EG. I de hänseenden Kemikalieinspektionen infört mer detaljerade regler 

behandlas både inhemska och utländska distributörer lika. Förslaget är således inte 

diskriminerande.  

5.7 Identifierade konsekvenser 
Förslagen till nya föreskrifter överensstämmer med de skyldigheter som följer av 

Sveriges anslutning till Europeiska gemenskapen. Berörda aktörer på den svenska 

marknaden bedöms därmed överlag komma att beröras av de nya föreskrifterna på 

liknande sätt som övriga aktörer inom EU. Förslagen bedöms därför inte komma att 

få särskilda konsekvenser av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga, förutsättningar eller villkor i övrigt. Under arbetets gång med att 

förhandla fram förordningen och direktivet samt ta fram förslag till ändringar av 

Kemikalieinspektionens föreskrifter har en rad olika ändringar och förslag avsett 

initiativ till regelförenkling som exempelvis omskrivningar av vissa paragrafer för att 

regleringarna ska bli tydligare. Flertalet av de föreslagna ändringarna i 

Kemikalieinspektionens föreskrifter baseras på en analys avseende administrativa 

bördor, regelförenkling samt andra konsekvenser för berörda aktörer. Förslagen har 

därför också ett tydligt syfte att där så är möjligt bidra med förenkling och underlätta 

för berörda verksamhetsutövare. 

Nedan följer en sammanfattande analys av de identifierade konsekvenserna för 

respektive föreskriftsändring. För en mer omfattande analys av konsekvenser 

hänvisar Kemikalieinspektionen till tidigare konsekvensanalyser utförda under 

arbetets gång av exempelvis Naturvårdsverket gällande förslaget till svenskt 

genomförande av direktiv 2009/128/EG om upprättande av en ram för 

gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel 

(Dnr 363-722-09). 

Krav på utbildning av distributörer 

Kemikalieinspektionen föreslår att distributörer ska erbjudas samma utbildning som 

Jordbruksverket erbjuder användare via länsstyrelsen. Att distributörer av 

växtskyddsmedel genomgår samma utbildning som användare medför många 

positiva konsekvenser enligt Kemikalieinspektionen. Det är framförallt av stor 

betydelse för att säkerställa att distributörer får tillräcklig kunskap för att besvara 

frågor och informera om hälso- och miljörisker vid användning m.m. Indirekt 

kommer detta att ge positiva konsekvenser för hälsa och miljö. 

För Kemikalieinspektionen innebär förslaget inga särskilda konsekvenser. I enstaka 

fall kan Kemikalieinspektionen delta i utbildningstillfällen. Kemikalieinspektionens 

roll blir framförallt att ta fram en kursplan för länsstyrelsen att basera utbildningen 

på. Därutöver tillkommer konsekvenser för Jordbruksverket och länsstyrelsens 

handläggningsarbete med att administrera, organisera och genomföra kurser samt 

utfärda utbildningsbevis till de som gått utbildningen. Det utökade kravet på 

utbildning innebär en ökad belastning på länsstyrelsens verksamhet då fler deltagare 
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kommer närvara på kurserna. Det innebär också att fler prov behöver rättas samt att 

fler utbildningsbevis behöver utfärdas. Deltagarantalet vid vidareutbildningarna för 

att förlänga giltighetstiden av sitt utbildningsbevis kommer likaså bli högre i 

fortsättningen till följd av de utökade kraven på utbildning. Vidare innebär det en 

ökad arbetsbörda att föra in distributörerna i registret SPRUT som hålls av 

Jordbruksverket men som sköts av länsstyrelsen. För analys av ekonomiska 

konsekvenser för myndigheter som anordnar kurser och administrerar tillstånd och 

prov hänvisas till Jordbruksverkets remisspromemoria av seende Jordbruksverkets 

föreskrifter om utbildning för behörighet att använda växtskyddsmedel (Dnr 4.4.16-

10687/13) 

Grundkursen omfattar enligt förslaget 4 dagar samt uppföljande vidareutbildning 

efter 4 eller 5 år motsvarande en dag. Grundkursen avslutas med ett kunskapsprov. 

För de verksamhetsutövare som behöver gå utbildningen kommer detta att medföra 

tid och kostnader för resor till utbildningsorten samt för att delta i utbildning och 

examination. Enligt Naturvårdsverkets tidigare konsekvensanalys blir kostnaden per 

deltagare som deltar i grundutbildningen under fyra dagar ca 9 500 kronor i 

kursavgift och timkostnad. Utbildningen kan i förhållande till företagets storlek bli 

dyrare för små företag än för ett större företag men då regleringen inte innebär någon 

administration innebär regleringen inte heller någon skillnad för verksamheten under 

den tid som utbildningsbeviset är giltigt. 

Kemikalieinspektionens förslag till utbildningar föreslås genomföras inom befintligt 

utbildningsprogram i så hög utsträckning som möjligt, vilket bedöms vara en praktisk 

och effektiv åtgärd för samtliga berörda. Att kursplanerna för Jordbruksverket och 

Kemikalieinspektionen samordnas bedöms ge minskade negativa konsekvenser för 

deltagare vid dessa utbildningar. Jordbruksverkets tidigare utbildningar har också 

varit öppna för distributörer av växtskyddsmedel. Därmed kan vissa distributörer 

redan ha deltagit vid dessa utbildningar. Hur många dessa företag är har inte 

Kemikalieinspektionen någon information om. 

Tabell: Kostnaderna för berörda distributörer avseende utökade krav på utbildning 

(uppgifterna i tabellen nedan baseras på Jordbruksverkets uppgifter om kostnader 

och tidsåtgång samt Naturvårdsverkets tidigare analyser avseende 

utbildningsinsatserna): 

Typ av kostnad Tidsåtgång Kostnad 

(SEK) 

Antal Total 

summa 

(SEK) 

Deltagande i 

grundutbildning 

användning av 

växtskyddsmedel 

4 dagar, 28 

lektionstimmar 

9500 500-

1000 

4 750 000-

9 500 000 

Vidareutbildning 

för förnyelse av 

1 dag, 7 

lektionstimmar 

2375 500-

1000 

1 187 500-

2 375 000 
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Möjlighet till undantag för mycket små distributörer 

Kemikalieinspektionen föreslår inte några undantag från kravet på utbildningsbevis. 

Därmed behöver fler distributörer utbilda sig än om Kemikalieinspektionen skulle 

utnyttja bemyndigandet att föreskriva om ett undantag för mycket små distributörer 

som endast säljer produkter för icke yrkesmässig användning. Konsekvenser till följd 

av att tillämpa ett sådant undantag berördes i promemorian till beslutet om 

förordningen (2014:425).  Kemikalieinspektionen bedömer att de negativa 

konsekvenserna i form av konkurrenssnedvridning skulle kunna bli ett resultat av 

utformandet av sådana undantag.  

Hur många ytterligare deltagare i länsstyrelsens utbildningar som detta medför har 

inte Kemikalieinspektionen kunnat uppskatta. Konsekvenserna för länsstyrelsen till 

följd av detta något ökade antal deltagare bedöms dock som ringa. För 

Kemikalieinspektionen bedöms inte förslaget innebära några konsekvenser för 

myndighetsutövningen. 

Vid utredningen av möjligheten till undantag för mycket små distributörer har 

särskild hänsyn tagits till de negativa konsekvenserna till följd av att 

Kemikalieinspektionen skulle utnyttja detta bemyndigande. I denna bedömning har 

de positiva konsekvenserna av att inte tillämpa ett sådant undantag vägt tyngre än de 

negativa konsekvenserna. Samtliga användare av växtskyddsmedel är i behov av 

ökade kunskaper om riskerna med användningen av växtskyddsmedel och därför är 

Kemikalieinspektionens bedömning att ingen grupp distributörer bör undantas. För 

analys av de kostnader och tidsåtgång som detta kan innebära för berörda företag 

hänvisas till avsnittet gällande krav på utbildning ovan. 

Giltighetstiden för ett utbildningsbevis 

Det förslag till giltighetstid för utbildningsbevis som Kemikalieinspektionen föreslår 

överensstämmer med de föreskrifter som Jordbruksverket föreslår, d.v.s. att 

utbildningsbeviset ska vara giltigt i fem år. Genom att samma giltighetstid tillämpas i 

Jordbruksverkets och Kemikalieinspektionens föreskrifter möjliggörs en samordning 

av utbildningsinsatserna för användare och distributörer. Detta medför positiva 

konsekvenser för samtliga berörda aktörer enligt Kemikalieinspektionens 

bedömning.  

Giltighetstiden för ett utbildningsbevis från annat EU-land eller EES-land 

Det ömsesidiga erkännande av utbildningsbevis från annat land inom EU eller EES 

som föreslås innebär att Kemikalieinspektionen behöver pröva ansökningar om 

utbildningsbevis 

efter 5år 

Resor för 

personer som 

deltar i 

utbildningarna 

 Ca 1000 500-

1000 

500 000-

1 000 000 
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ömsesidigt erkännande av utländska utbildningsbevis. Detta medför vissa 

administrativa konsekvenser för handläggningen på myndigheten.  

Giltighetstiden för utbildningsbevis utfärdat i annat EU eller EES land är satt till 5 år 

precis som för giltighetstiden för utbildningsbevis utfärdade i Sverige vilket 

säkerställer en lika tillämpning och bedömning av utbildningsbevisen. För 

Kemikalieinspektionen innebär handläggningen avseende denna prövning av 

utbildningsbevis vissa administrativa kostnader och resurser. Förslaget innebär också 

att Kemikalieinspektionen behöver fastställa avgifter för denna typ av ansökan. 

Denna avgift kommer att belasta de ansökande företagen. Möjligheten till ömsesidigt 

erkännande av utbildningsbevis utfärdat i annat EU-land eller annat EES-land följer 

av den EU-rättsliga principen om ömsesidigt erkännande. 

Växtskyddsmedel som inte får hänföras till klass 3 

Förslaget innebär att vissa produkter på marknaden inte längre får räknas till klass 3. 

Detta medför ett behov av att Kemikalieinspektionen ser över godkännandena för 

medel som är placerade i behörighetsklass 3. Föreslagna förskrifter syftar till att 

förhindra farliga moment i hanteringen av växtskyddsmedel för icke yrkesverksamma 

användare och därigenom förhindra en exponering av dessa användare. 

Kemikalieinspektionen bedömer därför att dessa förslag indirekt kan ge positiva 

konsekvenser för användares hälsa och miljö. Några andra betydande konsekvenser 

eller andra aspekter till följd av dessa förslag har inte identifierats av 

Kemikalieinspektionen. 

Produkter som redan finns på marknaden och ska märkas i enlighet med artikel 65 

förordning (EG) nr 1197/2009 och förordning (EU) nr 547/2011 

Förslaget innebär att produkter som redan märkts i enlighet med artikel 16 i direktiv 

91/414/EG får fortsätta släppas ut av andra utom innehavaren på marknaden även 

efter den 14 juli 2015. Detta anstånd tillåter en övergång från det att kravet på 

märkning i förordning (EG) nr 1107/2009 träder i kraft vilket underlättar för senare 

distributionsled och användare avseende tillhandahållande och användning av dessa 

produkter. 

Kemikalieinspektionens förslag att även andra verksamhetsutövare än innehavaren av 

produktgodkännandet beviljas anstånd att fortsätta använda, överlåta, lagra och 

bortskaffa produkter som inte uppfyller märkningskraven under övergångstiden 

bedömer myndigheten kommer att underlätta och minska de negativa 

konsekvenserna och framförallt kostnaderna för berörda företag. 

Förslaget innebär inte några särskilda konsekvenser för Kemikalieinspektionen. 

5.8 Sammanfattning och slutsatser av konsekvensanalysen 
Eftersom förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel kräver att alla 

distributörer som tillhandahåller växtskyddsmedel har ett giltigt utbildningsbevis 

bedömer Kemikalieinspektionen att föreskriftsändringarna inte ger några negativa 

konsekvenser för konkurrensen mellan företag.  
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Genom förslaget föreslås inte något undantag för mycket små distributörer då 

Kemikalieinspektionen bedömer att även dessa användare av växtskyddsmedel är i 

behov av ökade kunskaper om riskerna med användningen.  

5.9 Informationsinsatser 
Särskilda informationsinsatser behöver genomföras för att ändringarna i 

föreskrifterna ska bli kända hos de verksamhetsutövare, myndigheter och 

organisationer som berörs av dessa. Kemikalieinspektionen avser därför att 

genomföra en rad olika informationsinsatser via olika informationskanaler som 

myndighetens hemsida, nyhetsbrev och i form av riktade utskick till berörda aktörer 

däribland riktad information till länsstyrelserna. 

I samband med annan korrespondens och förfrågningar till berörda distributörer och 

verksamhetsutövare har information om dessa föreskriftsförändringar också givits 

tidigare under utredningsarbetet. Tidigare informationsinsatser avseende den nya 

förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel har också genomförts via 

myndighetens hemsida under 2013/2014 samt riktad information till berörda aktörer. 

Kemikalieinspektionen deltar också i de två utbildningsträffar som anordnas av 

Jordbruksverket varje år. Vid dessa möten har också förslagen till föreskriftändringar 

diskuterats. Under arbetets gång har därutöver täta samtal förts mellan bl.a. 

Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket. 

5.10 Samråd 
Arbetet med samråd under arbetets gång har framförallt berört dialog och 

informationsutbyte mellan Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket. 

Jordbruksverket har i sin tur haft dialoger med länsstyrelserna avseende 

föreskriftsändringarna. Under våren 2014 anordnades tre möten mellan 

Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen. Därutöver gjordes två mailutskick till 

berörda verksamhetsutövare under våren 2014 med information om kommande 

utökade krav på utbildning av distributörer. 

Tidigare information om förändringar till följd av den nya förordningen (2014:425) 

om bekämpningsmedel har också lagts ut på Kemikalieinspektionens hemsida. Under 

arbetet med att ta fram bekämpningsmedelsförordningen anordnades också ett flertal 

samrådsmöten med berörda aktörer. 

I tabellen nedan redovisas vilka synpunkter och yttranden som inkommit till 

myndigheten under perioden 8 oktober 2014 – 19 november 2014 då förslaget 

remitterades.  I tabellen redovisas också hur Kemikalieinspektionen beaktat dessa 

synpunkter i föreskriftsarbetet. 

 

Remissinstans 

 

Synpunkt Kemikalieinspektionens 

kommentar 

Regelrådet 

 

Regelrådet tillstyrker 

Kemikalieinspektionens förslag. 

Regelrådet har synpunkter på den 

Kemikalieinspektionen avser att 

ändra författningstexten i 

enlighet med Regelrådets 
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föreslagna regeln i 3 kap § 19 i 

förslaget avseende kriterier att hänföra 

bekämpningsmedel till klass 3. 

synpunkter när regeln avser att 

införas (våren 2015)  

Naturvårdsverket 

 

Naturvårdsverket ser positivt på 

Kemikalieinspektionens förslag att 

samordna utbildning av distributörer 

med nuvarande utbildningar för 

användare, att inte undanta små 

distributörer från utbildningskravet 

samt att införa kriterier för hänförande 

av växtskyddsmedel till klass 3.  

 

Naturvårdsverket föreslår att 

formuleringen av 3 kap 19 § punkt 1 

ska förtydligas, antingen i kommentar 

eller vägledning till föreskrifterna eller 

genom att revidera föreskriftstexten. 

Kemikalieinspektionen 

uppskattar Naturvårdsverket 

yttrande och stöd till förslaget. 

 

 

 

 

 

Kemikalieinspektionen avser att 

förtydliga denna regel genom 

vägledning eller kommentar vid 

införande av bestämmelsen 

(våren 2015). 

Livsmedelsverket 

 

 

 

Livsmedelsverket ställer sig positivt till 

Kemikalieinspektionens förslag och 

tycker att det är rimligt att 

länsstyrelserna erbjuder utbildning till 

distributörer då de redan håller 

motsvarande utbildning för användare.  

 

Livsmedelsverket stödjer 

Kemikalieinspektionens förslag att inte 

undanta mycket små distributörer från 

utbildningskravet mot bakgrund av de 

argument som presenterats i PM:et till 

föreskriftsförslaget. 

Kemikalieinspektionen 

uppskattar Livsmedelsverkets 

yttrande och stöd till förslaget. 

 

Jordbruksverket 

 

 

Jordbruksverket anser att det är bra att 

utbildningarna samordnas så 

användare och distributörer får samma 

information. Dessutom är det en stor 

praktisk fördel för länsstyrelserna att 

distributörerna inordnas i ett 

utbildningssystem som redan är 

uppbyggt. Man anser att det är bra att 

mycket små distributörer av 

växtskyddsmedel inte undantas från 

Kemikalieinspektionen 

uppskattar Jordbruksverkets 

yttrande och stöd till förslaget. 
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utbildningskraven av de skäl som 

anges i PM:et till föreskriftsförslaget.  

 

Jordbruksverket påpekar att det kan 

krävas riktad information till 

distributörer av växtskyddsmedel och 

att särskilda kurser kan behöva riktas 

mot dessa, då det är svårt att veta hur 

många som hade kunnat omfattas av 

ett undantag som nu måste gå kursen 

samt att de kan ha en annan ingång i 

ämnet än andra kursdeltagare. 

 

 

 

Jordbruksverket anser att det saknas en 

övergångsbestämmelse för 

distributörer som sedan tidigare 

regelverk har ett användningstillstånd.  

 

Jordbruksverket anser att de olika krav 

som ställs på distributörer och 

användare skapar oklarheter. För 

distributörer krävs endast 

utbildningsbevis i förordning 

(2014:425) om bekämpningsmedel 

medan användare ska ha ett 

användningstillstånd.  

 

I sitt remissvar skriver Jordbruksverket 

att distributörer även bör gå andra 

kursinriktningar, så som användning av 

växtskyddsmedel i växthus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemikalieinspektionen har 

planerat informationsinsatser 

avseende de nya 

utbildningskravet. Bland annat 

kommer riktad information 

skickas till så många distributörer 

som möjligt. 

Kemikalieinspektionen avser att 

utvärdera utbildningskraven om 

cirka 2 år, då möjligheten att ge 

en mer anpassad utbildning 

kommer ses över. 

 

Kemikalieinspektionen har fört in 

en sådan övergångsbestämmelse i 

föreskriften. 

 

 

Detta är ett krav som kommer 

från förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel och ingenting 

som Kemikalieinspektionen kan 

påverka. 

 

 

 

 

Kemikalieinspektionen anser att 

grundkursen i användning av 

växtskyddsmedel utomhus räcker 

för att uppfylla kraven i 

förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel samt direktiv 

2009/128/EG. 

Kemikalieinspektionen avser 

dock att utvärdera 

utbildningskraven om cirka 2 år, 
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Jordbruksverket anser inte att 

Kemikalieinspektionen behöver 

föreskriva om att distributörer ska 

registreras i register SPRUT. 

 

Jordbruksverket har påpekat att 5 kap. 

5 och 6 §§ i föreskriftsförslaget innebär 

en dubbelreglering och bör ändras eller 

strykas. Jordbruksverket har påpekat 

att även 5 kap. 2 § innebär en 

dubbelreglering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I sitt remissvar påpekar 

Jordbruksverket att det inte krävs en 

skrivelse om att ömsesidigt erkända 

utbildningsbevis ska förnyas enligt 

regler i 5 kap. 4 § eftersom ett 

ömsesidigt erkänt utbildningsbevis per 

automatik omfattas av de svenska 

reglerna om förnyelse.  

 

Jordbruksverket har inga synpunkter 

på förslaget att införa anstånd för att 

underlätta märkning av 

växtskyddsmedelsprodukter enligt 

förordning (EG) nr 1107/2009 men 

anser att det kan vara bra med en 

längre övergångsperiod. Det påpekas 

också att det är mycket viktigt att 

då möjligheten att välja 

inriktningsdag kommer ses över. 

 

Denna bestämmelse har strukits. 

 

 

 

Kemikalieinspektionen håller inte 

med om detta då dessa 

bestämmelser ytterligare reglerar 

vad som står i förordning 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel, så som att ett 

utbildningsbevis inte ska 

ömsesidigt erkännas om det är 

äldre än 5 år. Regeln i 5 kap. 2 § i 

föreskriftsförslaget behövs för att 

slå fast att är länsstyrelsen som 

ska utfärda utbildningsbevis för 

distributörer, då detta beror på 

om Kemikalieinspektionen 

föreskriver att länsstyrelsen ska 

erbjuda utbildningen eller inte. 

 

Kemikalieinspektionen håller 

med Jordbruksverket om och har 

strukit denna bestämmelse.   

 

 

 

 

 

Eftersom regelverket inte tillåter 

en längre anståndsperiod är detta 

inte möjligt. 

Kemikalieinspektionen har 

genomfört informationsinsatser 

till de som berörs av 

märkningskraven och planerar 
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denna information går ut till de som 

berörs av anståndet. 

ytterligare informationsinsatser 

avseende anståndet. 

Kommerskollegium 

 

 

Kommerskollegium håller med 

Kemikalieinspektionen om att de 

föreslagna reglerna i kap. 3 § 19 om 

kriterier för hänförande av 

växtskyddsmedel till klass 3 måste 

anmälas enligt direktiv 98/34/EEG. 

Reglerna är i övrigt inte 

anmälningspliktiga. 

Kemikalieinspektionen kommer 

anmäla reglerna innan de införs 

under våren 2015. 

Arbetsmiljöverket 

 

 

Arbetsmiljöverket är positivt till 

förslaget om utbildningskrav. Man 

påpekar dock att eftersom en del 

handel sker över internet måste behov 

att kunna ställa frågor och få 

information också säkerställas här.  

 

 

 

Vidare påpekar Arbetsmiljöverket att 

det är viktigt att parterna kan förstå 

och göra sig förstådd på ett 

gemensamt språk. Man skriver att de 

svenska föreskrifterna om kemiska 

arbetsmiljörisker i AFS 2011:19 

understryker hur viktigt det är att en 

arbetsgivare försäkrar sig om att 

arbetstagare har förstått information 

om risker och skydd. Detta krav gäller 

även för icke-svensktalande 

arbetskraft. Det är därför enligt 

Arbetsmiljöverket inte tillräckligt med 

kunskaper i de ämnen som ingår i 

kursplanen för behörighetsutbildning. 

Alla distributörer som säljer 

växtskyddsmedel omfattas av 

kravet på giltigt utbildningsbevis 

för tillhandahållande av 

växtskyddsmedel i förordning 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel, även de som 

tillhandahåller produkter via 

internet. 

 

Då Kemikalieinspektionens 

utbildningskrav riktar sig till 

distributörer av växtskyddsmedel, 

och inte användare, är detta en 

fråga som inte faller inom 

Kemikalieinspektionen område. 

Generalläkaren Generalläkaren ser positivt på 

förslaget. 

Kemikalieinspektionen 

uppskattar Generalläkarens 

yttrande och stöd till förslaget. 
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Konsumentombuds

mannen 

 

 

Konsumentombudsmannen 

välkomnar förslaget och ser positivt på 

att man inte undantar små distributörer 

av växtskyddsmedel för icke 

yrkesmässig användning, då detta är en 

grupp som är i behov av utbildning 

och som behöver tillräcklig kunskap 

för att kunna upplysa konsumenten 

om hållbar användning av 

växtskyddsmedel. 

Kemikalieinspektionen 

uppskattar 

Konsumentombudsmannens 

yttrande och stöd till förslaget. 

 

Länsstyrelsen Skåne 

 

Länsstyrelsen i Skåne instämmer med 

Kemikalieinspektionens förslag. 

Länsstyrelsen anser dock att kravet på 

tillgänglighet (där det räcker att 

personen med utbildningsbevis är 

tillgänglig via telefon) är för lågt ställt 

och att det bör ställas krav på att 

personen med utbildningsbevis är 

fysiskt närvarande. 

Kravet på tillgänglighet är reglerat 

i förordning 2014:425 om 

bekämpningsmedel där det av 

PM:et till förordningen framgår 

att kravet på tillgänglighet inte 

innebär att personen med 

utbildningsbevis ska finnas på 

plats, utan det kan räcka med att 

denne finns tillgänglig via telefon.  

 

Länsstyrelsen 

Gävleborg 

 

 

Länsstyrelsen Gävleborg anser att 

Kemikalieinspektionen bör ordna 

dessa utbildningar och att de kan 

kortas ner. Utbildningen bör endast ha 

inriktning på distributörer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsstyrelsen i Gävleborg undrar hur 

omfattande utbildningen ska vara, hur 

många personer det kan röra sig om 

och om det räcker att dessa endast har 

ett utbildningsbevis.  

Länsstyrelserna anordnar redan 

utbildning för användare åt 

Jordbruksverket. Eftersom 

samma krav ställs på utbildningen 

av distributörer som av 

användare i direktiv 

2009/128/EG om hållbar 

användning av 

bekämpningsmedel finns det inga 

särskilda skäl att anordna en 

särskild utbildning för 

distributörer. Förfarandet innebär 

alltså en fördel för länsstyrelserna 

genom att man kan inordna 

distributörerna i redan 

existerande utbildningar. 

 

Detta är frågor som har bemötts 

och förklarats i det ursprungliga 

PM:et till föreskriftsförslaget. 
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Länsstyrelsen påpekar att för att nå en 

hållbar användning så bör 

utbildningskravet finnas hos 

försäljaren.  

 

Detta är vad föreskriftsförslaget 

innebär, att de som 

tillhandahåller växtskyddsmedel – 

bland annat distributörer och 

försäljare – ska utbildas. 

Länsstyrelsen 

Stockholm 

 

 

 

Länsstyrelsen i Stockholm anser inte 

att utbildningen behöver vara så 

omfattande som 

Kemikalieinspektionen föreslår. 

Eftersom distributörer och användare 

är två olika målgrupper anser 

Länsstyrelsen det omotiverat att ha en 

lika omfattande kurs för de båda 

grupperna. Man anser att om 

distributörer behöver detaljerad 

kontroll inom de ämnesområden som 

anges i bilaga I till direktiv 

2009/128/EG får de en roll av att vara 

växtskyddsrådgivare och inte bara vara 

experter på säkerhet vid distribution 

och lagring som rör deras distribution. 

Länsstyrelsen i Stockholm anser även 

att Kemikalieinspektionen är bättre 

lämpad att utföra utbildningen.  

 

Bakgrunden till att man låter 

distributörerna gå samma 

utbildning som användarna 

framgår av det PM:et till 

föreskriftsförslaget. Att 

distributörer inte endast ska ha 

kunskap i säkerhet vid 

distribution och lagring framgår 

av artikel 6 till direktiv 

2009/128/EG.  

Kemikalieinspektionen gör i detta 

fall bedömningen att 

Jordbruksverkets kurs gäller för 

”användning av växtskyddsmedel 

utomhus” motsvarar de krav som 

ställs på utbildning av 

distributörer i direktiv 

2009/128/EG.  Eftersom 

distributörer och användare är 

två olika målgrupper har 

Kemikalieinspektionen begränsat 

utbildningskravet till att 

distributörer endast ska gå 

grundkurs i användning av 

växtskyddsmedel utomhus. 

 

Se även svar till Länsstyrelsen i 

Gävleborg. 

Länsstyrelsen Västra 

Götaland 

Länsstyrelsen i Västra Götaland stödjer 

införandet av nya kriterier om 

hänförande av växtskyddsmedel till 

klass 3. Länsstyrelsen anser dock att 

Kemikalieinspektionen bör lämna 

dispens till distributörer, om särskilda 

skäl finns, för produkter som inte 

märkts om inom den anståndsperiod 

som föreslås. Vidare anser man att 

I detta fall har 

Kemikalieinspektionen föreslagit 

att införa ett anstånd för 

produkter som inte märkts om 

innan 14 juni 2015 enligt kravet i 

förordning (EC) nr 1107/2009. 

Kemikalieinspektionen har inte 

någon möjlighet att föreskriva 

om längre anståndsperioder. 
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slutanvändaren ska få använda 

produkter som inte märkts om inom 

anståndsperioden som föreslås införas 

så länge det finns ett godkännande för 

produkten. 

 

 

 

Länsstyrelsen stödjer förslaget om 

utbildning och anser att länsstyrelsen 

är väl lämpade att hålla utbildningar för 

distributörer i användning av 

växtskyddsmedel. Länsstyrelsen anser 

dock att distributörerna bör gå de 

inriktningsdagar för olika specialiserade 

användningsområden som 

Jordbruksverket erbjuder användare att 

gå. 

 

Länsstyrelsen anser att utbildningen 

för små distributörer som endast säljer 

produkter för icke yrkesmässig 

användning bör omfattas till en kurs 

motsvarande 1 dag. Om detta inte är 

möjligt anser man att 

Kemikalieinspektionen ska undanta 

dessa distributörer från 

utbildningskravet.  

Kemikalieinspektionen har inte 

heller möjlighet att meddela 

ytterligare anstånd eller dispens 

från kravet. Produkter som är 

godkända men inte märkta enligt 

förordning (EG) nr 1107/2009 

får fortsätta användas efter 

ovanstående datum. 

 

Kemikalieinspektionen anser att 

deltagande i inriktningsdagar inte 

krävs för att kravet på utbildning 

av distributörerna ska uppfyllas. 

Kemikalieinspektionen avser 

dock att utvärdera 

utbildningskraven om cirka 2 år, 

då möjligheten att välja 

inriktningsdag kommer ses över. 

 

 

Kemikalieinspektionen avser att 

utvärdera utbildningskraven om 

cirka 2 år, då möjligheten att ge 

en mer anpassad utbildning 

kommer ses över. 

Länsstyrelsen 

Värmland 

 

 

Länsstyrelsen i Värmland har lämnat 

motsvarande synpunkter på förslaget 

som Länsstyrelsen Västra Götaland (se 

ovan). 

Se svar på synpunkter från 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

ovan. 

Länsstyrelsen 

Dalarna 

 

  

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län tillstyrker i 

stort förslaget tillsammans med antal 

frågor: 

 

 

Hur många anställda per distributör 

krävs det utbildning för?  

Kemikalieinspektionen 

uppskattar Länsstyrelsen i 

Norrlands yttrande och stöd till 

förslaget. 

 

 

Kemikalieinspektionen har gjort 

en uppskattning av detta i PM:et 
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Hur små distributörer krävs det 

utbildning för?  

 

 

 

 

Kan en distributör med giltigt 

utbildningsbevis ansöka om 

användningstillstånd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsstyrelsen i Dalarna efterlyser även 

en anpassning av utbildningen för de 

mindre 

distributörerna/dagligvaruhandeln. 

 

 

Man påpekar även att de olika 

behörighetskraven kan komplicera och 

till föreskriftsförslaget men det är 

svårt att få fram en rättvisande 

siffra. Eftersom det räcker att 

någon hos distributören är 

utbildad, innebär det att minst en 

person hos varje distributör ska 

vara utbildad. Det räcker att 

personen med utbildning är 

tillgänglig via t.ex. telefon och 

denne måste alltså inte vara 

fysiskt närvarande. Det behövs 

därför inte en utbildad person per 

distributionsplats. 

 

Detta framgår av PM:et till 

föreskriftsförslaget. Alla som 

tillhandahåller växtskyddsmedel 

omfattas av utbildningskravet, 

oavsett storlek.  

 

Detta framgår av det ursprungliga 

PM:et. Om man är både 

distributör och användare måste 

man göra slutprovet för 

användare eftersom det 

innehåller obligatoriska frågor, 

något som provet för 

distributörer inte innehåller. Man 

får då ett utbildningsbevis som 

ger möjlighet att distribuera 

växtskyddsmedel och kan sedan 

ansöka om ett 

användningstillstånd.   

 

Kemikalieinspektionen avser att 

utvärdera utbildningskraven om 

cirka 2 år, då möjligheten att ge 

en mer anpassad utbildning 

kommer ses över. 

 

Detta beror på att det är skillnad i 

de behörighetskrav som ställs på 
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att ett och samma tillstånd för både 

distributörer och användare bör gälla.  

distributörer och användare i 

förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel och är därför 

inget som Kemikalieinspektionen 

kan påverka. 

 

Länsstyrelsen 

Halland 

 

I sitt remissvar har Länsstyrelsen i 

Halland angett att man anser att 

distributörer ska ha samma typ av 

tillstånd som användarna, eller 

åtminstone rätt att ansöka om likadant 

tillståndsbevis som användarna måste 

ha. 

 

Länsstyrelsen ställer även ett antal 

frågor varav ett flertal motsvarar 

Länsstyrelsen i Dalarnas frågor (se 

ovan). Ytterligare frågor som ställs 

avser om en försäljning sker via 

internet, vad krävs då?  

 

 

Vad är en mycket liten distributör? 

 

 

 

 

Länsstyrelsen har även ställt frågor om 

användning samt hur tillsynen ska gå 

till. 

 

De krav som ställs på behörighet 

kommer från förordning 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel och är därför 

inget som Kemikalieinspektionen 

kan påverka. 

 

 

Alla som tillhandahåller 

växtskyddsmedel omfattas av 

utbildningskraven och en 

distributör via internet ska 

således också ha någon hos sig 

som genomgått utbildning.  

 

 

Då Kemikalieinspektionen inte 

använt bemyndigandet att 

undanta mycket små distributörer 

från utbildningskravet har inte 

detta begrepp definierats.  

 

Vad gäller användning faller detta 

inte inom 

Kemikalieinspektionens område. 

Tillsyn sker i enlighet med 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13). 

Länsstyrelsen 

Västmanland 

 

 

Länsstyrelsen i Västmanland tycker att 

distributörerna ska få välja mellan att 

gå grundkurs i användning av 

växtskyddsmedel utomhus eller i 

växthus.  

 

Kemikalieinspektionen anser att 

det räcker att distributörerna går 

en kurs i användning av 

växtskyddsmedel utomhus för att 

uppfylla utbildningskraven i 

direktiv 2009/128/EG om 
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Länsstyrelsen anser också att 

Kemikalieinspektionen ska använda 

möjligheten att undanta mycket små 

distributörer av produkter för icke 

yrkesmässig användning från kravet på 

utbildningsbevis under en 3 års period. 

Man uppger att anledningen är att man 

inte vet hur många distributörer som 

finns i landet och hur de ska nås med 

information.  

 

Länsstyrelsen i Västmanland påpekar 

att många länsstyrelser saknas resurser 

att under hösten 2015 anordna en ny 

omgång grundkurser för behörighet att 

använda växtskyddsmedel för att 

tillgodose utbildning av distributörer. 

 

 

hållbar användning av 

bekämpningsmedel. 

Kemikalieinspektionen avser 

dock att utvärdera 

utbildningskraven om cirka 2 år, 

då möjligheten att välja 

inriktningsdag kommer ses över. 

 

Motiven till att inte undanta 

denna typ av distributörer 

framgår av PM:et till 

föreskriftsförslaget. Vidare 

kommer Kemikalieinspektionen 

utvärdera utbildningskraven om 

cirka 2 år, då möjligheten att ge 

en mer anpassad utbildning 

kommer ses över. 

 

 

Av andra remissvar framgår att 

en del distributörer redan är 

utbildade och dessa kommer inte 

behöva utbilda sig igen. 

Länsstyrelserna har dessutom en 

möjlighet att samarbeta för att 

erbjuda utbildning. Vidare har 

Kemikalieinspektionen i PM:et 

till föreskriftsförslaget uppskattat 

hur många distributörer som kan 

komma att behöva utbildas.  

 

Länsstyrelsen 

Södermanland 

Länsstyrelsen i Södermanland ställer 

sig positiva till utbildningskravet men 

anser att proven för användare och 

distributörer ska vara lika. Vidare bör 

distributörerna kunna välja mellan att 

gå inriktningsdagen i 

utomhusanvändning eller 

växthusanvändning då distributörerna 

säljer olika typer av produkter. 

 

Proven för användare innehåller 

obligatoriska frågor om bland 

annat sprutteknik och 

Kemikalieinspektionen anser inte 

att det är motiverat att dessa ska 

vara obligatoriska även för 

distributörer. I övrigt kommer 

proven se likadana ut. 

Kemikalieinspektionen avser att 

utvärdera utbildningskraven om 
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Länsstyrelsen anser att 

utbildningskravet på små distributörer 

som endast säljer produkter för icke 

yrkesmässig användning är allt för 

omfattande och att en kortare 

utbildning bör gälla för dessa 

distributörer. 

 

Vidare har Länsstyrelsen i sitt 

remissvar påpekat att det är 

problematiskt att distributörerna ska 

vara utbildade innan 26 november 

2015 då länsstyrelsens kurser främst 

hålls på våren. Distributörer av 

konsumentprodukter bör därför inte 

behöva utbilda sig förrän maj 2016 för 

att man ska hinna nå ut till dessa och 

informera om utbildningskravet.  

cirka 2 år, då möjligheten att välja 

inriktningsdag kommer ses över. 

 

Kemikalieinspektionen avser att 

utvärdera utbildningskraven om 

cirka 2 år, då möjligheten att ge 

en mer anpassad utbildning 

kommer ses över. 

 

 

 

Detta krav kommer från 

förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel och 

Kemikalieinspektionen kan 

således inte påverka det sista 

datum då distributörer ska ha 

utbildat sig. Vidare har 

Kemikalieinspektionen ingen 

möjlighet att meddela dispens 

från utbildningskravet. 

 

Länsstyrelsen 

Västernorrland 

 

 

Länsstyrelsen i Västernorrland påpekar 

att antalet distributörer i länet är få och 

det kan därför bli kostsamt att årligen 

erbjuda grund- och vidareutbildning 

för distributörer av växtskyddsmedel 

och att det kan bli stora 

kostnadsskillnader beroende på vilket 

län distributören är verksam.  

 

 

 

Länsstyrelsen anser även att det bör 

förtydligas att distributörer ska gå 

samma kurs Jordbruksverket erbjuder 

användare. 

Tanken är att distributörerna ska 

kunna gå samma kurser som 

användarna, för vilka kurser 

redan ska erbjudas. Det kommer 

därför troligen bli fler deltagare 

per kurs vilket istället kan sänka 

kostnaden. Vidare har 

länsstyrelserna möjlighet att 

samarbeta för att erbjuda 

utbildningen. 

 

Detta kommer framgå av den 

informationsinsats 

Kemikalieinspektionen planerat 

inför ikraftträdandet av reglerna. 

Länsstyrelsen 

Norrland 

 

Länsstyrelsen i Norrland ställer sig 

positiv till förslaget till kursplan samt 

förslaget att inte undanta mycket små 

distributörer som endast säljer 

Kemikalieinspektionen 

uppskattar Länsstyrelsen i 

Norrlands yttrande och stöd till 

förslaget. 
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produkter för icke yrkesmässig 

användning.  

Enligt Länsstyrelsens erfarenhet är 

kunskapen om risker med kemiska 

produkter i många fall låg hos både 

små och stora distributörer.  

 

Länsstyrelsen påpekar att den 

konsekvens i form av en kostnad som 

uppstår för distributörerna inte torde 

bli oskäligt hög med hänsyn till att 

utbildningsbeviset gäller i 5 år. 

 

Länsstyrelsen 

Uppsala 

 

Länsstyrelsen i Uppsala har inget att 

erinra i ärendet. 

Kemikalieinspektionen tackar 

Länsstyrelsen i Uppsala för 

svaret. 

 

Länsstyrelsen 

Gotland 

 

Länsstyrelsen på Gotland ställer sig 

bakom Kemikalieinspektionens förslag 

men anser att distributörer även ska 

kunna gå inriktningen för 

växthusanvändning. 

Kemikalieinspektionen avser att 

utvärdera utbildningskraven om 

cirka 2 år, då möjligheten att välja 

inriktningsdag kommer ses över. 

Länsstyrelsen i 

Örebro 

Länsstyrelsen i Örebro föreslår att man 

ska formulera kravet på behörighet så 

att distributörer ska ha samma 

behörighet som användare. 

 

 

Länsstyrelsen anser att 

Kemikalieinspektionen ska föreskriva 

om ett undantag för mycket små 

distributörer av växtskyddsmedel för 

icke yrkesmässig användning. Man 

anser att det är troligt att användare av 

dessa medel har låg kunskap om risker 

men påpekar att riskerna med dessa 

produkter är mindre än för produkter i 

klass 1 och 2.  

Då förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel ställer olika 

behörighetskrav på distributörer 

respektive användare är detta inte 

möjligt. 

 

Kemikalieinspektionen avser att 

utvärdera utbildningskraven om 

cirka 2 år, då möjligheten att ge 

en mer anpassad utbildning 

kommer ses över.  

Svenskt växtskydd 

 

Svenskt växtskydd välkomnar kravet 

på utbildning och anser att det finns 

övervägande fördelar med att 

Kemikalieinspektionen 

uppskattar Svenskt växtskydds 
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 distributörer går samma utbildning 

som användare av växtskyddsmedel.  

 

Man anser att distributörerna bör 

kunna välja att gå inriktningsdagen för 

växthus.  

 

 

Svenskt växtskydd håller med 

Kemikalieinspektionen om att mycket 

små distributörer inte bör undantas 

från utbildningskravet men att denna 

utbildning bör skräddarsys till att 

omfatta en dag alternativt vara 

webbaserad. Alternativt bör en 18-

årsgräns kunna införas. 

 

Svenskt växtskydd motsätter sig 

förslaget att verksamma ämnen som är 

godkända som kandidatämnen för 

substitution inte ska kunna ingå i klass 

3-produkter då behovet av medlet och 

förekomst av tillgängliga alternativ bör 

vara styrande för klass 3-produkter på 

samma sätt som för produkter för 

yrkesmässigt bruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yttrande och stöd till förslaget. 

 

 

Kemikalieinspektionen avser att 

utvärdera utbildningskraven om 

cirka 2 år, då möjligheten att välja 

inriktningsdag kommer ses över. 

 

Kemikalieinspektionen avser att 

utvärdera utbildningskraven om 

cirka 2 år, då möjligheten att ge 

en mer anpassad utbildning 

kommer ses över.  

 

 

 

Förordning (EG) nr 1107/2009 

lämnar inget utrymme för en 

behovsprövning, med undantag 

för en jämförande bedömning 

enligt artikel 50 och vid dispenser 

enligt artikel 53.  

De ämnen som finns på 

kandidatlistan för substitution har 

identifierats som särskilt farliga 

och man har inom EU kommit 

överens om att användningen av 

dessa ska begränsas/fasas ut om 

en jämförande bedömning visar 

att det blir möjligt.  

Genom bestämmelsen i 2 kap. 8 

§ förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel får ämnen 

som på grund av risk eller av 

andra skäl kräver särskild 

kunskap inte placeras i klass 3. 

Produkter innehållande ämnen 

för substitution kan därför inte 

komma att ingå i en klass 3-

produkt. För att öka tydligheten 

av denna praxis ingår detta nu i 
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Svenskt växtskydd ifrågasätter behovet 

av den föreslagna anståndsregeln för 

produkter som inte märkts enligt 

artikel 65 i förordning (EG) nr 

1107/2009 då många företag sedan 

länge gått över till märkning enligt 

direktiv 1999/45/EG som uppfyller 

kraven på märkning i förordning (EG) 

nr 1107/2009. Dessutom har de flesta 

produkterna redan klassificerats enligt 

CLP-förordningen. Man anser att om 

den föreslagna regeln ändå avser att 

införa regeln så bör paragrafen skrivas 

om. 

en bestämmelse i 

Kemikalieinspektionens 

föreskrifter. Förordningen 

genomför i denna del artikel 13.2 

i direktiv 2009/128/EG om 

hållbar användning av 

bekämpningsmedel avseende att 

medlemsstaterna ska vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att 

undvika farliga moment i 

hanteringen av 

bekämpningsmedel som är 

godkända för icke yrkesmässiga 

användare. 

 

Kemikalieinspektionen ser ett 

behov av anståndsregel. Svenskt 

växtskydd har presenterat ett 

förslag på omskrivning och 

Kemikalieinspektionen har 

anpassat bestämmelsen till detta 

förslag. 

 

Coop 

 

Coop Sverige har ingenting att invända 

mot förslaget. 

Kemikalieinspektionen tackar 

Coop för svaret. 

 

Bayer CropScience 

 

Bayer anser att utbildningen för 

distributörer bör omfatta maximalt 1 

dag. I annat fall får mindre företag en 

betydande konkurrensnackdel 

gentemot stora handelskedjor. Detta 

innebär även en ekonomisk och 

administrativ belastning för mindre 

företag. 

 

 

Omfattningen av utbildningen 

styrs av den bilaga I som finns till 

direktiv 2009/128/EG och 

Kemikalieinspektionen anser att 

den föreslagna utbildningen 

uppfyller de krav som ställs i 

direktivet samt förordning 

(2014:424) om 

bekämpningsmedel. 

Kemikalieinspektionen ser ingen 

möjlighet att uppfylla kraven på 
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Bayer delar inte 

Kemikalieinspektionens uppskattning 

av det utbildningsbehov som finns mot 

bakgrund av företagets antal kunder. 

Bayer uppskattar att 

utbildningsbehovet ligger över de 

uppskattade 500-1000 personer som 

nämns i promemorian. 

 

utbildningen genom en kortare 

kurs.  

 

Denna siffra är baserad på den 

information 

Kemikalieinspektionen fått vid 

förfrågningar hos företag och 

branschorganisationer.  

Tergent 

 

 

Tergent anser att omfattningen av 

utbildningen är vida bredare än det mål 

som anges ligga till grund för 

utbildningen.  

 

 

 

 

 

 

 

Tergent anser att utbildningen för 

distributörer av konsumentprodukter 

bör minskas och att fokus läggs på 

utformning av förpackningar och 

etiketter för att möjliggöra en säker 

hantering. 

 

Tergent undrar om någon med 

utbildningsbevis alltid måste finnas 

tillgänglig vid all försäljning av 

växtskyddsmedel. 

 

 

Omfattningen av utbildningen 

styrs av den bilaga I som finns till 

direktiv 2009/128/EG och 

Kemikalieinspektionen anser att 

utbildningen uppfyller de krav 

som ställs i direktivet samt 

förordning (2014:424) om 

bekämpningsmedel. 

Kemikalieinspektionen ser ingen 

möjlighet att uppfylla kraven på 

utbildningen genom en kortare 

kurs. 

 

Kemikalieinspektionen avser att 

utvärdera utbildningskraven om 

cirka 2 år, då möjligheten att ge 

en mer anpassad utbildning 

kommer ses över.  

 

 

Detta är ett krav från förordning 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel som säger att 

någon med giltigt 

utbildningsbevis ska vara 

tillgänglig vid överlåtelse av 

växtskyddsmedel.  
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Tergent påpekar även att det inte 

framgår om en konsult kan uppfylla 

detta krav åt en distributör.  

 

 

Vidare anser Tergent att det behöver 

förtydligas vad som avses i första 

punkten i bestämmelsen 3 kap. 19 § i 

föreskriftsförslaget. Det framgår inte 

vilka toxiska egenskaper eller vilka 

kriterier som motiverar särskild 

försiktighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tergent undrar vilken definition som 

gäller för farliga egenskaper avseende 

produkter med särskilt låg risk.  

 

 

 

 

 

 

 

Tergent påpekar att kravet på att 

konsumentprodukter behöver spädas 

Enligt lydelsen i förordning 

(2014:425) ska det ”hos 

distributören finnas någon med 

ett giltigt utbildningsbevis”. I 

detta fall ska en konsult kunna 

uppfylla detta krav. 

 

Punkt 1 i bestämmelsen är 

utformad mot bakgrund av 

bestämmelsen i 2 kap. 8 § i 

förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel där produkter 

ska placeras i klass 1 eller 2 om 

de på grund av risk eller av andra 

skäl kräver särskild kunskap.  

Förordningen genomför i denna 

del artikel 13.2 i direktiv 

2009/128/EG om hållbar 

användning av 

bekämpningsmedel avseende att 

medlemsstaterna ska vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att 

undvika farliga moment i 

hanteringen av 

bekämpningsmedel som är 

godkända för icke yrkesmässiga 

användare. 

 

Den definition som gäller är den 

som framgår av artikel 3.4 i 

förordning (EG) nr 1107/2009. 

Det är Kommissionen som 

beslutar om ett verksamt ämne är 

ett lågrisk-ämne. En produkt får 

endast godkännas om alla dess 

verksamma ämnen är lågrisk-

ämnen, se artikel 22 tillsammans 

med 47 i förordning (EG) nr 

1107/2009.   

 

Eftersom förslaget till 3 kap. 19 § 

även säger att förpackningen av 

konsumentprodukter inte 
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innan försäljning innebär större och 

otympligare förpackningar vilket kan 

öka riskerna för spill och att större 

mängder vatten behöver transporteras.  

 

svårligen ska kunna förbrukas på 

en säsong bör dessa risker 

omhändertas. 

KTF, Sveff, IIH 

och Lim.se 

 

 

Remissinstansen anser att distributörer 

som endast säljer växtskyddsmedel för 

icke yrkesmässig användning ska 

undantas från utbildningskravet. Man 

påpekar att det är lätt att avgränsa 

undantaget eftersom det skulle omfatta 

alla distributörer som säljer produkter i 

klass 3.  

Ett alternativ är att ställa krav på en 

mindre omfattande utbildning för 

dessa distributörer. 

 

 

 

 

 

 

Kemikalieinspektionen får endast 

undanta mycket små distributörer 

som säljer produkter för icke 

yrkesmässig användning. 

Problemet ligger i att avgränsa 

vilka distributörer som kan anses 

som mycket små, inte i vilka som 

säljer konsumentprodukter. 

Vidare har dessa distributörer ett 

krav på sig att lämna information 

vid försäljningstillfälle och 

Kemikalieinspektionen anser att 

det behövs ett utbildningskrav 

för att distributörerna ska kunna 

uppfylla denna skyldighet. 

Kemikalieinspektionen avser att 

utvärdera utbildningskraven om 

cirka 2 år, då möjligheten att ge 

en mer anpassad utbildning 

kommer ses över.  

Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen har inga synpunkter på 

förslaget. 

Kemikalieinspektionen tackar 

Skogsstyrelsen för svaret. 

 

Länsstyrelsen 

Blekinge 

Länsstyrelsen i Blekinge avstår från att 

yttra sig. 

Kemikalieinspektionen tackar 

Länsstyrelsen i Blekinge för 

svaret. 

 

Sveriges kommuner 

och landsting 

Sveriges kommuner och landsting 

avstår från att yttra sig. 

Kemikalieinspektionen tackar 

Sveriges kommuner och landsting 

för svaret. 

 

Sveriges lantbruks-

universitet 

Sveriges lantbruksuniversitet avstår 

från att yttra sig. 

Kemikalieinspektionen tackar 

Sveriges lantbruksuniversitet för 

svaret. 
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Folkhälsomyndighet

en 

Folkhälsomyndigheten har inga 

synpunkter på förslaget. 

Kemikalieinspektionen tackar 

Folkhälsomyndigheten för svaret. 

 

 


