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Konsekvensutredning
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om översyn, funktionstest och godkännande
av utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel
Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Jordbruksverket har av regeringen i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
(bekämpningsmedelsförordningen) bemyndigats att meddela de föreskrifter som anses
behövas för att uppfylla kraven i artikel 8 i 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. Jordbruksverket avser att använda
bemyndigandet genom föreskriften ”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om
översyn, funktionstest och godkännande av utrustning för yrkesmässig spridning av
växtskyddsmedel.
En utförligare beskrivning av vad som avses att uppnås med varje paragraf i föreskriften finns
i bilaga 1.
Vid spridning av kemiska bekämpningsmedel är det viktigt att utrustningen som används är i
gott skick och att växtskydds medlen hamnar där de är avsedda att hamna. Reglerna för
funktionstest av utrustning för spridning av växtskyddsmedel är utformade för att kontrollera
att utrustningen gör detta. Funktionstest har1 av utrustningarnas ägare bedömts leda till:
• Säkrare arbetsmiljö för sprutföraren
• Mindre risk för den yttre miljön
• Bättre förutsättningar för fullgod effekt av behandling med lägsta möjliga dos
• Större driftssäkerhet.
Sammantaget kan troligen detta, förutom bättre arbetsmiljö och yttre miljö, dessutom leda till
att funktionstest bidrar till en effektivare och mer ekonomisk livsmedelsproduktion.
Naturvårdsverket har sin rapport ”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” (dnr 363-722-09) redovisat ett förslag till det
Jordbruksverkets rapport 2004:17 ”Införande av obligatoriskt funktionstest för lantbrukssprutor och
fläktssprutor”
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svenska genomförandet av detta direktiv. Uppdraget genomfördes i samråd med bl.a.
Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Förslaget
innebar för funktionstest att det nuvarande frivilliga funktionstestsystemet2, genom ändringar i
miljöbalken, skulle omvandlas till ett obligatoriskt system. Miljödepartementet har när det
gäller funktionstest i huvudsak följt förslaget i den nya bekämpningsmedelsförordningen
(2014:425). I Jordbruksverkets rapport 2009:21 “Tillförlitliga växtskyddssprutor” finns en
utförlig beskrivning av konsekvenserna av ett införlivande av direktivet på i stort sett det sätt
som föreslås.
I den frivilliga funktionstestverksamheten testas idag knappt 2 000 sprutor om året till en
beräknad kostnad av ca 6 miljoner. De nya krav som direktivet ställer i form av att
verksamhetens kvalité måste kunna garanteras genom bland annat kontroller medför ökade
kostnader per test.
Den nya föreskriften föreslås på grund av kraven i artikel 8 i direktiv 2009/128/EG. Artikeln
anger att alla sprutor ska godkännas utifrån teknisk status. Direktivet kräver också att det finns
organ som säkerställer att kontrollerna blir gjorda och att brukarna själva regelbundet gör en
översyn av sin utrustning.
Målsättningarna för föreskriftsarbetet har varit att genomföra direktivet korrekt, införa ett
system för godkännande av spridningsutrustning som är smidigt för både företagen och
myndigheterna, och att inte införa nationella tilläggskrav.
Beskrivning av alternativa lösningar för det vi vill uppnå och vilka effekterna blir om en
reglering inte kommer till stånd

Enligt hållbarhetsdirektivet ska medlemsstaterna utse organ som ansvarar för kontrollerna
som anges i artikel 8 i direktivet.
I bekämpningsmedelsförordningen (2014:425) utpekas Jordbruksverket till den myndighet
som ansvarar för kontrollen. Som medlemsland är Sverige skyldig att genomföra
gemenskapens direktiv vilket innebär att nollalternativet, det vill säga att inte införliva
direktivet alls, inte är ett gångbart alternativ. I det fallet kan Sverige riskera sanktioner från
EU.
Övriga alternativa lösningar har dock för en del paragrafer diskuterats i föreskriftsprocessen,
vilket framgår av bilaga 1.
Uppgifter om vilka som berörs av regleringen

Innehavare av utrustning som används för spridning av bekämpningsmedel kommer eller kan
komma att beröras av ändringarna. Dagens frivilliga funktionstestare kommer att beröras,
liksom de kommunala kontrollerna av miljöbalken. En längre beskrivning av vilka företag
som berörs finns på sidan 7.
Uppgifter om vilken spridningsutrustning som inte berörs av regleringen
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Det frivilliga funktionstestsystemet är reglerat i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför
funktionstest av lantbrukssprutor och i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:18)
om statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor.
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Jordbruksverket har efter en riskbedömning kommit fram till att följande spruttyper i nuläget
inte lämpar sig för ett obligatorium. Detta innebär att vi föreslår att följande
spridningsutrustning undantas obligatorisk funktionstest:






bärbara sprutor,
nya sprutor,
vissa spridningsutrustningar på skogsmaskiner,
spridningsutrustning för behandling av plantor för senare utplantering,
betningsutrustningar och



kontaktapplikatorer.

När det finns en standard för att funktionstesta betningsutrustningar och utrustningar för
behandling av plantor för senare utsättning, bör undantaget för dessa typer omprövas.
Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på
Bemyndigandet finns i 2 kap 53 och 55 §§ bekämpningsmedelsförordningen.
Av bilaga 1 framgår vilket bemyndigande som används för respektive bestämmelse i föreskriften.
Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en
jämförelse av konsekvenserna för de övervägda alternativen

Den genomsnittliga kostnaden för ett funktionstest väntas i kalkylen bli 4 000 kronor och vid
ca 15 000 sprutor att godkänna och test vart tredje år innebär det en årlig kostnad på ca 20
miljoner.
Till detta ska läggas en kostnad för Jordbruksverkets administration om ca 200 kronor per
ansökan om godkännande. Det ger 1-1,5 miljoner kronor per år. Kommunernas kontroll av
spridningsutrustning kan förväntas ta högst 15 min per utrustning- Förde sprutägare som får
miljötillsyn av kommunerna ingår tillsyn av sprutorna redan idag. I det fallet bör den extra
tidsåtgången vara än mer begränsad.
Funktionstestobligatoriet kan troligen utifrån de effekter man fått av obligatorisk bilprovning
medföra att den tekniska kvalitén på sprutorna blir bättre med tiden, och att även
sprutinnehavarnas kunskapsnivå ökar.
Effekten av detta kan bli bättre effektivitet i bekämpningsarbetet och mindre
bekämpningsmedel på fel plats. Väl fungerande spridningsutrustningar är en förutsättning för
att med bevarad effekt kunna minska mängden bekämpningsmedel.
Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter
som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Förslaget till ny föreskrift utgör en del i det nationella genomförandet av art. 8 i det så kallade
hållbarhetsdirektivet3. Genomförandet har också skett genom införandet av bestämmelserna i
2 kap. 51-55 §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.
Fri rörlighet för varor
3

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 (EUT L 309, 24.11.2009, s.
71–86, Celexnr 32009L0128).
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Vi bedömer att föreskriften inte inför några krav, utöver de som följer av ovan nämnda
direktiv, som kan påverka varors fria rörlighet i unionen. Varan är i huvudsak
spridningsutrustning.
För spridningsutrustning som är funktionstestad i andra medlemsstater eller ett EES-land eller
ev. Turkiet4, och som ska användas i Sverige, får man enligt 2 kap 54 §
bekämpningsmedelsförordningen och 16 § i de förslagna föreskrifterna ansöka om
erkännande av kontrollen.
För spridningsutrustning som är funktionstestad i Sverige föreslår Jordbruksverket att de krav
som följer av direktivet ska gälla. Frågan om hur funktionstesterna ska utföras i Sverige
hänger ihop med kraven på själva spridningsutrustningen. Hållbarhetsdirektivet har nämligen
en hänvisning till harmoniserade standarder i art. 8.4 andra ledet, ”Utrustning för spridning av
bekämpningsmedel som uppfyller de harmoniserade standarder som utarbetats enligt artikel
20.1 ska antas uppfylla de grundläggande hälso-, säkerhets- och miljökraven”. I det system
som Sverige haft hittills har det varit ett villkor för stöd att testet ska utföras enligt standarden
EN 13790 och det nationella regelverket som det har framgått av Statens jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:18) om statsbidrag m.m. för funktionstest av
lantbrukssprutor. De harmoniserade standarderna som har pekats ut i ett meddelande av
kommissionen5 är dock andra standarder. De standarderna har grundnumret EN ISO
16122:2015 och dess fyra delar gäller
1. allmänt för kontroll av lantbruks- och skogsmaskiner – kontroll av lantbrukssprutor och
spridare för flytande växtskyddsmedel och växtnäring i drift,
2. sprutor med horisontell bom och liknande sprutor,
3. sprutor för buskar och träd, och
4. stationär och semimobil utrustning.
Hållbarhetsdirektivets hänvisning till harmoniserade standarder är skriven enligt EU
lagstiftningsmetodiken the new approach vilket innebär att användning av de harmoniserade
standarderna leder till att funktionstestet gjorda enligt dessa standarder antas vara gjorda på ett
tillfredsställande sätt. Vidare ska testet kunna genomföras enligt en annan metod än de
harmoniserade standarderna, men då ska det inte längre finnas ett antagande om att metoden
är passande. Därför föreslår vi att 9 § i föreskrifterna ska ange att funktionstestet kan göras
enligt en harmoniserad standard eller motsvarande metod. Den funktionstestare som använder
en ”motsvarande metod” kommer alltså att behöver förklara vid tillsyn av
funktionstestverksamheten varför den valda metoden motsvarar en harmoniserad standard. Vi
bedömer att förslaget i den delen innebär ett strikt genomförande av hållbarhetsdirektivet.
Som motsvarande metod kan även den metod som används i Svenska funktionstest sedan
2008 anses, vilket innebär att endast mindre förändringar behöver göras i sättet att testa
sprutor.
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Vi har ställt en fråga till regeringskansliet om inte Turkiet borde ha nämnts i 2 kap 54 § första stycket 2
bekämpningsmedelsförordningen, men har ännu inte fått svar.
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Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av 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 (offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade
standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering), EUT C 196, 12.6.2015, s. 4–5, Celexnr
52015XC0612(03).
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Vår slutsats är alltså att förslaget till föreskrift inte begränsar den fria rörligheten för varor på
ett sådant sätt att det behöver anmälas som så kallade tekniska regler enligt förfarandet som
föreskrivs i direktiv 2015/15356 och de motsvarande svenska reglerna. Kravet på
testutrustningen i 10 § kan dock enligt kommerskollegium vara en teknisk regel eftersom
direktivet egentligen inte direkt ställer krav på testutrustningen. Kvarstår den bedömningen
kan paragrafen komma att lyftas ut när föreskriften beslutas första gången och återkomma
efter att ett korrekt anmälningsförfarande vidtagits.
Fri rörlighet för personer och tjänster
När det gäller EU-rättens krav på fri rörlighet för personer och tjänster, så bedömer vi att
föreskriftsförslaget behöver anmälas i enlighet med yrkeskvalifikationsdirektivet7 och de
motsvarande svenska reglerna.
Anledningen till att det behövs en anmälan enligt yrkeskvalifikationsdirektivet är att det i vårt
förslag till föreskrifter krävs att den som vill utföra funktionstest i Sverige, och där resultatet
av funktionstestet ska vara underlag för Jordbruksverkets godkännande av
spridningsutrustningen, dels ska ha tillstånd att använda växtskyddsmedel, dels ska ha
genomfört Jordbruksverkets utbildning för funktionstestare. Kravet på tillstånd, och på
genomförd utbildning för funktionstestare, är nämligen krav som inte följer direkt av
hållbarhetsdirektivet. Yrket ”utförare av funktionstest som ska läggas till grund för
Jordbruksverkets godkännande av spridningsutrustning” blir därmed ett sådant reglerat yrke
som avses i art. 3.1 a i yrkeskvalifikationsdirektivet. Vi menar att de föreslagna kraven om
tillstånd och utbildning uppfyller kraven i yrkeskvalifikationsdirektivet. De är väl motiverade,
utifrån att det behövs utbildningar för att funktionstestarna ska kunna utföra kvalitativa och
pålitliga funktionstester.
Genom det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet införs en ny anmälningsskyldighet
som innebär att regleringar av yrken, som införs efter den 18 jan 2016, ska motiveras och
anmälas till kommissionen. Vi räknar med att genomföra den anmälan med hjälp av
Universitets- och högskolerådet.
Vi bedömer att förslaget till föreskrifter är anmälningspliktigt enligt tjänstedirektivet8
Kommerskollegium bedömer i samrådet att krav på utövande av tjänsteverksamhet i 11-13 §§
i förslaget till föreskrifter bör anmälas enligt förordning (2009:1078) om tjänster på den inre
marknaden. Eftersom Kommerskollegium är experter på detta går vi därför på deras linje.
Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och
om det finns behov av speciella informationsinsatser

Efter den 26 november 2016 måste all utrustning som inte är undantagen vara godkänd för att
få användas. Åtgärden kommer att kräva informationsinsatser för att beskriva de nya kraven
för berörda. Särskilt gäller det spridningsutrustning i växthus som idag inte brukar
funktionstestas.
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Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets
tjänster, EUT L 241, 17.9.2015, s. 1–15, Celexnr 32015L1535.
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av
yrkeskvalifikationer, EGT L 255 30.9.2005, s. 22, Celexnr 02005L0036.
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre
marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celexnr 32006L0123).
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Vi har påbörjat arbetet med ett rapporteringssystem som gör det möjligt att handlägga
ansökningar om godkännande av spridningsutrustningar. Det är därför bra om föreskriften
börjar gälla så att vi får en möjlighet att handlägga godkännandeärenden inför 26 november.
Det gäller i huvudsak utrustning som används i växthus, övriga utrustningar kommer troligen
inte att användas i växtskyddsarbete förrän till våren 2017.
Vi bedömer också att funktionstest genomförda i det frivilliga funktionstestsystemet, innan
föreskriften träder i kraft, också kan ligga till grund för ett godkännande av
spridningsutrustningen.
Det behövs en övergångsbestämmelse som anger att även de funktionstestare som är
godkända av Jordbruksverket enligt föreskrifterna (SJVFS 2006:18) ska anses ha anmält sin
kontrollverksamhet till Jordbruksverket så som krävs enligt 2 kap. 54 § första stycket 1
bekämpningsmedelsförordningen (2014:425). Övergångsbestämmelsen ska göra det möjligt
för funktionstest som är utförda innan den föreslagna föreskriften har trätt i kraft ska kunna
ligga till grund för ett godkännande av spridningsutrustningen. Vi förutsätter dock att
funktionstest som utförs efter att föreskriften trätt i kraft utförs av funktionstestare som har
anmält sin kontrollverksamhet till Jordbruksverket.
Kommuner och landsting
Markera med x
(X )

Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller landsting.

( )

Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller landsting.

Kommentar angående effekter för kommuner eller landsting

Vi bedömer att miljötillsynen när det gäller kraven på spridningsutrustning i normalfallet är
kommunernas ansvar. Det finns bestämmelser om tillsynsansvaret i 2 kap. 31 § 5
miljötillsynsförordningen (2011:13).
Vårt förslag till föreskrifter är avsedda som ett förtydligande av de krav på
spridningsutrustning som redan finns i 2 kap. 51 och 52 §§ bekämpningsmedelsförordningen.
Därför anser vi inte att förslaget har några effekter för kommuner eller landsting.
Företag
Markera med 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 följande avsnitt.
(X )
Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför en
beskrivning av punkterna i följande avsnitt.
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Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i
samt storleken på företagen
Företag som berörs direkt är de som yrkesmässigt använder kemiska bekämpningsmedel. Vi
bedömer att merparten är verksamma inom trädgård och plantskolor, golf, lantbruk eller
entreprenad. Storleken och strukturen för berörda företag överensstämmer med branschen
som helhet.
Uppgifter om antal utrustningar för spridning av bekämpningsmedel saknas för många
utrustningstyper. För bomsprutor har Jordbruksverket låtit SCB genomföra beräkningar som
tyder på att antalet sprutor är cirka 14 000. Fläktsprutorna har tidigare uppskattas till ca 250
st. Även antalet sprutor i växthus är osäkert men antalet företag med uppvärmda växthus är
några hundra. Dessutom kan flera troligen ha utrustningar för vilka inte godkännande krävs.
Antalet funktionstestföretag som testar aktivt är ca 40. Alla utom något enstaka är i EUsammanhang att betrakta som mikroföretag. De aktiva funktionstestarna tillhör i allmänhet
minst en av två kategorier. Antingen är de tekniskt kunniga och intresserade
odlare/egenföretagare eller så är de mekaniker på verkstäder med sprutinnehavare som
kunder.
Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen
innebär för företagens administrativa kostnader.

Effekter för innehavarna av spridningsutrustningen
I den standard som nämns i 9 § första stycket anges att utrustningen ska vara förberedd för
funktionstestet. Där anges också några krav på hur testplatsen ska vara beskaffad. Vi bedömer
att liknande krav finns i det svenska regelverk som vi tillämpar i dag. Det som anges i
allmänna rådet till 9 § kan därför utgöra en motsvarande metod för funktionstestet. För
sprutägaren innebär kraven i den harmoniserade standarden att sprutan och testplatsen ska
vara förberedd inför testet vilket vi bedömer kräver cirka 1 timme förberedelse vid varje
testtillfälle. Vidare bedömer vi att de flesta innehavare kommer att medverka vid testet, vilket
dock inte är ett krav. Testet bedöms normalt ta tre timmar. Tillsammans med
förberedelsetiden blir summan fyra timmar per test.
Utöver förberedelse och genomförande av testet ska dessutom en ansökan med en e-blankett
och ett bifogat elektroniskt protokoll göras. Det torde ta ca 20-30 minuter vilket ger en total
tid på fyra och en halv timme. Vid test vart tredje år innebär det en årlig tidsåtgång på en och
en halv timme.
Den kompletta redogörelsen av effekterna på den administrativa bördan finns i den särskilda
konsekvensanalysen, se bilaga 2.
Effekter för funktionstestarna
Ett funktionstest för en lantbruksspruta tar ca tre timmar. För en nu aktiv funktionstestare
innebär ett obligatorium i enlighet med förslaget, i första hand nya kostnader för
kvalitetssäkring. Förslaget innebär ett nytt system för kontroll av funktionstestverksamheten.
Funktionstestarna kommer att få betala kostnaden för kontrollen av deras verksamhet. Denna
kontroll kommer att utföras av Jordbruksverkets kontrollavdelning. Denna avgift regleras inte
i förslaget till denna föreskrift utan kommer införas senare i särskild föreskrift.
De administrativa bördorna på funktionstestarna framgår av den särskilda
konsekvensanalysen, se bilagan.
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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

De regler som direktivet medför behöver kontrolleras. Detta görs inom ordinarie miljötillsyn
enligt miljöbalken. Den beräknas ta högst 15 minuter per kontrollbesök vilket beräknas ske
vart tredje år. Vi bedömer att tillsynen blir mer förutsebar i och med att vi föreslår regler om
vad som ska ingå i den regelbundna tekniska översynen av utrustningen, och hur ofta den ska
utföras.
Eftersom vi avser att föreskriva i 15 § att ansökan om godkännande av utrustning ska göras
elektroniskt, så behöver sökanden ha tillgång till en dator. Om sökanden har valt att endast ta
emot funktionstestprotokollet i pappersform så behövs även tillgång till en scanner för att
elektroniskt kunna skicka in protokollet till Jordbruksverket.
Sverige ska genom Jordbruksverket ha operativ tillsyn av funktionstestverksamheten. Detta
har inte genomförts tidigare och för detta kommer vi att behöva ta ut en avgift. Detta är en
utgift som testarna inte behövt att betala hittills. Avgiften är dock inte en del av detta förslag
utan kommer införas senare.
Dessutom kommer Jordbruksverket att ha kostnader för att godkänna
spridningsutrustningarna. En genomsnittlig handläggningstid i rapporteringssystemet tros bli
ca 15-20 minuter. Därför föreslår vi en bestämmelse i föreskriften om att avgiften ska vara i
storleksordningen 200 kronor.
Jordbruksverket har i nuläget inget bemyndigande att ta betalt för handläggningen av dessa
ansökningar om godkännande. Jordbruksverket kommer därför att be regeringen om
bemyndigande att få ta ut en avgift av den som vill ha sin spruta godkänd. Detta för att få
kostnadstäckning på denna del av verksamheten.
De som avser att använda sådan utrustning som behöver vara godkänd av Jordbruksverket
behöver vidta åtgärder för att säkerställa att utrustningen är funktionstestad och godkänd
innan användningen påbörjas.
Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen

En väl fungerande utrustning kan medföra lägre kostnader för företagen som använder
kemiska växtskyddsmedel, men själva kontrollen och godkännandet innebär en kostnad.
Konkurrensförhållandena inom EU ser inte ut att snedvridas av förslaget, eftersom kravet på
funktionstest kommer på all utrustning i hela Europa.
Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen
En effekt kan bli lägre risker i arbetsmiljön.
Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning
Funktionstestverksamheten bedrivs idag i huvudsak under del av året av små företag.
Utformningen av reglerna för den obligatoriska funktionstestverksamheten är vald bland
annat för att möjliggöra för funktionstestare att testa ett begränsat antal sprutor på deltid,
bland annat genom att undvika certifiering av funktionstestarna.
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Eftersom vi inte hindrar att funktionstestaren genomför reparationer i samband med
funktionstestet, eller mobila funktionstest för gårdsbesök, så är dagens frivilliga funktionstest
anpassade även till företag i skogs och mellanbygder där företagen ofta har en mindre intensiv
växtodling.
När det gäller storleken på företagen som har utrustning som behöver godkännas, så ser vi
inga möjligheter att anpassa kraven efter dem. Till exempel kan viss typ av utrustning
undantas från kravet på Jordbruksverkets godkännande, så som vi föreslår i 11 §. Men
undantaget kommer att gälla oavsett om den används av ett stort eller litet företag, eftersom
det är så förutsättningarna ser ut i art. 8 i hållbarhetsdirektivet.
Beskrivning av konsekvenser för landsbygden.
Förslaget medför troligen att ett tätare nät av funktionstestare byggs upp över landet. I nuläget
finns de flesta godkända funktionstestarna i södra Sverige. Kostnaderna för funktionstesten
blir lägre ju kortare det är mellan sprutorna varför förslaget slår något hårdare mot glesbygd.
Genom att behålla möjligheten till mobila testanläggningar slår effekterna inte så hårt som de
annars skulle kunna.
Beskrivning av samråd
Obligatoriskt samråd ska enligt bekämpningsmedelsförordningen ske med Skogsstyrelsen,
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.
Vi har skickat förslaget på tidigt samråd till Kommerskollegium, Transportstyrelsen,
Arbetsmiljöverket och Universitets- och högskolerådet, eftersom det kan beröra dem. Vi har
haft tidiga avstämningar med dessa utom Universitets- och högskolerådet.
Kontakter vid eventuella frågor
Sakfrågor: Johan Wahlander 036- 15 50 89
Juridiska frågor: Stina Fritjofsson 036- 15 51 22
Bilagor
1 Fördjupning per paragraf av vad vi vill uppnå med föreskriften, alternativa lösningar och
bemyndigande
2 Särskild konsekvensanalys (separat dokument)
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Bilaga 1 Vad vi vill uppnå med föreskriften, övervägda alternativ och bemyndiganden
för respektive paragraf
1 – 3 § Informationsparagrafer.
Bemyndiganden finns i 53 och 55§§ i förordningen om bekämpningsmedel.
4 § Genom denna paragraf vill vi säkerställa att kravet i Hållbarhetsdirektivets artikel 8 punkt
5 om användares egna tekniska kontroller uppfylls.
Ett alternativ där man inte beaktar risken för olyckor övervägdes men förkastades eftersom
många sprutor numera färdas på vägar och fält med flera kubikmeter sprutvätska av
varierande koncentration. Vid haverier har stora mängder bekämpningsmedel runnit ut i diken
och vattendrag varför en liten risk för olyckor för spridningsutrustningarna även är ett
miljökrav.
Bemyndigande i 2 kap 53§ första stycket 1 förordningen om bekämpningsmedel
5 § Informationsparagraf om att utrustning ska vara godkänd av Jordbruksverket enligt
förordningen.
6 § Specificerar tidsbegränsningen till tre år från funktionstesttillfället, om inte
Jordbruksverket anger annat i beslutet. Grundar sig på 2 kap. 54 § förordningen om
bekämpningsmedel som säger att godkännandet får gälla högst tre år från testtillfället. Vi har
övervägt olika alternativ för att styra så att funktionstesten sprids över året på ett lämpligt sätt
så att innehavarna kan få sin utrustning testad och godkänd i tid innan de behöver ett nytt
godkännande. De alternativen har vi dock bedömt bli allt för invecklade för att nyttan ska
väga upp nackdelarna. Innehavaren av utrustningen får istället se till att, eventuellt i samråd
med funktionstestaren, planera så att deras utrustning kan vara godkänd när den ska användas.
7 § Undantar vissa typer av utrustningar från kravet på godkännande. Detta eftersom antingen
en riskbedömning visat att test inte behövs, eller att standarder för hur kontrollerna ska utföras
först behöver tas fram för att nyttan ska kunna bedömas korrekt. Detta är aktuellt för
utrustning för betning av utsäde. Jordbruksverket har initierat ett sådant
standardiseringsarbete. Vi har också övervägt att inte göra undantag för nya sprutor men kom
fram till att de bör undantas eftersom de enligt maskindirektivet ska uppfylla krav som är
hårdare än de i hållbarhetsdirektivet.
Bemyndigande i 2 kap 55§ förordningen om bekämpningsmedel
8 § och 9 § Talar om vilka moment som ska ingå i testet. Överensstämmer med kraven i
direktivet. Genom att inte ställa krav på vilken standard som ska användas öppnar vi upp för
testutförande företag att använda en för dem mer passande metod så länge kraven uppfylls.
Harmoniserade standarder, det vill säga i detta fall de olika delarna av standarden
EN ISO 16122:2015, är alltid en godkänd metod. Eftersom den metod som används i det
frivilliga systemet i dag också är godkänd kan tester tills vidare fortsätta att utföras på i
huvudsak samma sätt som i dagens system.
Vi öppnar också upp för möjligheten att funktionstesta andra typer av utrustningar än det
finns harmoniserade standarder för. Detta är nödvändigt för att kunna godkänna sprutor för
exempelvis tåg och flyg liksom sprutor med asymmetriska bommar som används mycket på
skogsplantskolor.
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Vi har övervägt att bara godkänna utrustning som är funktionstestad enligt de harmoniserade
standarderna men kommit fram till att detta med fördel kan vänta till vi har några års
erfarenhet av det föreslagna systemet med funktionstest och krav på godkännanden. Det är
tillräckligt många nyheter i det obligatoriska systemet som det är utan att vi samtidigt ställer
krav på att nya metoder för spruttester på spruttyper som redan testas. Dessutom ska nya
spruttyper testas och funktionstestverksamheten får en större omfattning. Det föreslagna sättet
att föreskriva om användningen av standard och genom att öppna upp för alternativa metoder
står dessutom i samklang med hur man rekommenderar att standarder används.
Bemyndigande i 2 kap 53§ första stycket 3 förordningen om bekämpningsmedel.
10 § Ställer krav att den utrustning som används i funktionstestet uppfyller de krav som
metoden kräver så att inte mätresultaten blir fel.
Bemyndigande i 2 kap 53§ första stycket 4 förordningen om bekämpningsmedel.
11 § Ställer krav på det protokoll som ska upprättas vid funktionstestet så att protokollet ska
kunna ligga till grund för ett godkännande i enlighet med förordningens 2 kap. 54 § 1b.
Protokoll krävs för test oavsett vilken metod för funktionstest som tillämpas. För att ansökan
ska kunna ske via Jordbruksverkets webbplats behöver protokollet kunna levereras i
elektronisk form. Det är därför rimligt att protokollet levereras till sprutinnehavaren från
funktionstestaren i detta format exempelvis via e-post.
Bemyndigande i 2 kap 53§ första stycket 3 och 55§ första stycket 1 förordningen om
bekämpningsmedel.
12 § Ställer krav på att en godkänd spruta förses med en dekal vars nummer även finns på
protokollet. Dekalen kommer att ha ett nummer redan när funktionstestaren får den av
Jordbruksverket. Detta görs för att ett protokoll med ett funktionstest ska kunna knytas till
aktuell spridningsutrustning, även i de fall där det är svårt att beskriva utrustningen i
protokollet på ett sätt som identifierar den. Detta är i sin tur nödvändigt för att uppfylla
direktivets krav om ett fungerande kontrollsystem.
Bemyndigande i 2 kap 53§ första stycket 3 och 55§ första stycket 1 förordningen om
bekämpningsmedel.
13 § Det kan behövas någon form av dokumentation av att sprutans konstruktion är olämplig
så att den egentligen inte borde vara ute på marknaden. En spruta som är konstruerad på ett
sätt så att den inte kan uppfylla kraven i ett funktionstest borde förmodligen inte satts på
marknaden enligt maskindirektivet, vars krav är strängare än hållbarhetsdirektivet. Vi håller
på att utreda om maskindirektivet kräver någonting i den situationen där myndigheterna inte
känner till bristerna i konstruktionen.
Bemyndigande i 2 kap. 55 § första stycket 2 bekämpningsmedelsförordningen.
14 § För att en funktionstestare ska kunna göra ett bra jobb behövs en utbildning. Kraven på
funktionstestaren överensstämmer med dagens krav, men den föreslagna bestämmelsen
öppnar upp för funktionstestare från andra EU/EES-länder som har tillstånd att använda
växtskyddsmedel i klasserna 1 och 2 i Sverige.
Bemyndigande i 2 kap 53§ första stycket 4 förordningen om bekämpningsmedel
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15-16 § Avser krav på att ansökan endast sker elektroniskt. Jordbruksverket har inte
bemyndigande att kräva detta men avser att be regeringen om det för att kunna hålla ner
handläggningskostnaden. Det väntas också bidra till snabbare handläggning av
ansökningarna.
17 § Jordbruksverket har inte bemyndigande att kräva en ansökningsavgift, men avser att be
om det. En avgift är viktig för att kunna ha en snabb och långsiktig handläggning av ärendena.
En trolig nivå på avgiften är ca 200 kronor.
18 § För att kunna komma tillrätta med uppenbara felaktigheter eller misstag som skett i
systemet. Bemyndigandet är detsamma som gäller för respektive paragraf som vi kan komma
att besluta om undantag ifrån.
19-21 § Informationsparagrafer om närliggande regelverk.
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