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Regelenheten
Agneta Sundgren
Tfn: 036-15 62 69
Mobilnr: 070-540 26 22
E-post: agneta.sundgren@jordbruksverket.se

Remiss med förslag till ändring av 7 kapitlet
miljöbalken om vattenskyddsområden samt förslag till
ny bekämpningsmedelsförordning
Inledning
Miljödepartementet har skickat en remiss med förslag till ändringar i miljöbalken när det
gäller vattenskyddsområden och förslag till ny förordning om bekämpningsmedel och
ett antal andra förordningar där det krävs följdändringar. Ändringar behövs med
anledning av nytt EU-direktiv om bekämpningsmedel och EU-förordning om biocider.
Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019 och ändringen av förordningen om
bekämpningsmedel 30 november 2013.
Förslaget
Förslaget omfattar flera delar:








Ändring i Miljöbalken.
o Detta handlar om hur vattenskyddsområden ska inrättas.
Ny bekämpningsmedelsförordning.
o Växtskyddsmedel
o Biocidprodukter
o Nematoder, insekter och spindeldjur
o Tillsyn och avgifter och övergångsbestämmelser
Ändringar i förordning om miljösanktionsavgifter
Ändring i miljötillsynsförordningen
Ändring i förordningen med instruktionen till Arbetsmiljöverket
Ändring i jaktförordningen

Våra synpunkter
Ändring i Miljöbalken
Vi har inga synpunkter på att Länsstyrelsen och kommunen ska inrätta
vattenskyddsområden.
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Ny förordning om bekämpningsmedel
Vi är nöjda med att Jordbruksverket föreslås få bemyndigande att föreskriva om utbildning
av dem som ska använda växtskyddsmedel, integrerat växtskydd, spridningsutrustning och
dokumentation vid spridning.
Synpunkter lämnas framförallt på:
-

-

-

-

-

-

-

Utbildningen av användare och försäljare av växtskyddsmedel (där SJV resp. KemI föreslås
få ansvar) bör grundas på ett likartat bemyndigande
Utrycken användarutbildningsbevis och överlåtarutbildningsbevis används inte konsekvent.
Rätten att föreskriva om skyddsavstånd vid spridning av växtskyddsmedel för att skydda
hälsa, miljö och vatten bör inte vara delad mellan Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten.
Några begrepp behöver förtydligas – hårdgjorda ytor med hög risk för ytavrinning, längs
vägar och järnvägar och vad som inryms i idrotts- och fritidsanläggningar.
Skrivningarna om funktionstest bör ändras så att det inte blir möjligt att testa en typ av
spruta som är ovanlig i ett grannland och därför inte behöver testas lika ingående eller ofta i
det landet men där vi har krav på regelbundna test.
Om det ska vara möjligt att kräva anteckningar om att tekniska kontroller av sprutor ska
göras krävs ett bemyndigande.
Det uppstår problem för växtförädlingsföretag om det inte blir möjligt med en fortsatt
dispensmöjlighet för att kunna använda vissa preparat som kan vara farliga för pollinerande
insekter i samband med växtförädling.
När det gäller nematoder, insekter och spindeldjur remitteras för närvarande en utredning
av Naturvårdsverket och de skrivningar som föreslås är de som gällt hittills, vilket vi inte har
några synpunkter på.
När det gäller inrättande av vattenskyddsområden påpekar vi att det behöver finnas en plan
för vad som blir konsekvenserna om inte alla vattenskyddsområden omfattas av föreskrifter
efter utgången av 2018. I nuvarande skrivning finns i så fall inget förbud för att använda
växtskyddsmedel i vattenskyddsområden utan föreskrifter.
Möjligheten för länsstyrelsen att föreskriva om avgiften när de genomför utbildning för att
få använda och sälja växtskyddsmedel behöver förtydligas.
När Kemikalieinspektionen prövar biocider bör även Jordbruksverket (och inte bara
Livsmedelsverket) höras. Som exempel bör djurlidandeaspekten beaktas vid begränsning av
tillgång på behandlingsmöjligheter när djurhållare inte kan behandla parasitförekomst på
djur.
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Ändring i förordningen om miljösanktionsavgifter
Det bör vara en skillnad på den miljösanktionsavgiften som ska betalas för att använda
växtskyddsmedel klass 1 och klass 2 utan tillstånd. Enligt förslaget blir det samma avgift.
Ändring i förordning med instruktion för Arbetsmiljöverket
En samordning mellan det ansvar som Jordbruksverket har för att kontrollera sprutor som
används och det som Arbetsmiljöverket har för sprutor som ska sättas på marknaden bör ske
på förordningsnivå.
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