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Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring
av Statens jordbruksverks föreskrifter och
allmänna råd (SJVFS 2014:42) om integrerat
växtskydd
A Allmänt
Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
Denna konsekvensutredning berör Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om (SJVFS
2014:42) integrerat växtskydd (nedan kallad IPM-föreskriften). IPM-föreskriften handlar om att
alla yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel ska tillämpa integrerat växtskydd. I IPMföreskriftens andra kapitel som handlar om tillämpningen av integrerat växtskydd hänvisas det i
5 § till 2 kap. 56 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
(bekämpningsmedelsförordningen) där det framgår vilken dokumentation som krävs vid
yrkesmässig användning av växtskyddsmedel. Jordbruksverket har förtydligat dessa krav i
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om dokumentationskrav för yrkesmässiga
användare av växtskyddsmedel (nedan kallad dokumentationsföreskriften). Dessutom finns det
regler om dokumentation i artikel 67.1 i förordning (EG) nr 1107/2009. Jordbruksverket anser
därmed att 2 kap. 5 § i IPM-föreskriften bör kompletteras med en hänvisning till
dokumentationsföreskriften och EG-förordningen. Detta så att det blir klart och tydligt för
yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel var de kan hitta de relevanta bestämmelserna.
Föreslagen föreskriftstext 2 kap. 5 § IPM-föreskriften
Av 2 kap. 56 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, artikel 67.1 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/20091 och Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2015:49) om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av
växtskyddsmedel framgår vilken dokumentation som krävs vid yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel. (SJVFS 2016:XX)

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna
blir om någon reglering inte kommer till stånd
Alternativet är att ingen hänvisning görs till dokumentationsföreskriften i IPM-föreskriften.
Konsekvensen blir i så fall att yrkesmässiga användare inte vet i vilken lagstiftning de hittar
kraven på dokumentationen. Jordbruksverket tror inte att yrkesmässiga användare läser
bekämpningsmedelsförordningen och EG-förordningen i sin helhet och där utläser att
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Jordbruksverket har möjlighet att förtydliga dokumentationskraven. Även om de gör det, så ska
de även leta upp i vilken föreskrift detta förtydligas i. Jordbruksverket tror därmed att det är
bättre och tydligare att det framgår av IPM-föreskriften.
Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
IPM-föreskriften berör alla yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel. Cirka 21 000 personer
har tillstånd att använda växtskyddsmedel i klass 1L och/eller 2L.
Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar
sig på
Eftersom förslaget endast innebär att en upplysningsbestämmelse i föreskrifterna ändras, så
innebär förslaget ingen ändring i sak. Därför behövs inget bemyndigande.
Bemyndigandet för grundföreskriften om integrerat växtskydd finns i 2 kap. 32 §
bekämpningsmedelsförordningen.
Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda
regleringsalternativen
Jordbruksverket bedömer att förslaget inte har några kostnadsmässiga eller andra konsekvenser.
Konsekvensen av att inte göra en hänvisning till dokumentationsföreskriften och EGförordningen anser Jordbruksverket vara att det finns en risk att yrkesmässiga användare inte
förstår att det inte räcker att enbart se till vad som står i bekämpningsmedelsförordningen
angående dokumentationen.
Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Förslaget går inte utöver vad som stadgas i EU-rätten.
Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Ingen särskild hänsyn behöver tas till tidpunkt för ikraftträdandet och inga speciella
informationsinsatser är nödvändiga.

B Kommuner och landsting
Markera med x
( x ) Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller landsting.
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkten i
avsnitt B.
( ) Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller landsting.
Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkten i avsnitt B.
Beskrivning av effekter för kommuner eller landsting
Detta föreskriftsförslag ger inga effekter för kommuner eller landsting.

C Företag
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Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver
näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och
självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett.
Markera med x
( x ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i
avsnitt C.
( ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför
en beskrivning av punkterna i avsnitt C.
Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är
verksamma i samt storleken på företagen
–
Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och
vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader.
–
Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta
till följd av den föreslagna regleringen
–
Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen
–
Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka
företagen
–
Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning
–

D Samråd
Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd
–

E Kontaktperson
Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor
Magnus Sandström, 036-15 89 34, magnus.sandstrom@jordbruksverket.se
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