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PM om ändringsföreskrift 2012:2 till Kemikalieinspektionens föreskrifter 
(2008:3) om bekämpningsmedel 
Sammanfattning 
KIFS 2012:2 utgör en ändringsföreskrift till Kemikalieinspektionens föreskrifter 
(KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel, senast ändrad genom KIFS 2011:5. 
Ändringarna kommenteras nedan i korthet 
 
Bilaga 3 - Uppdatering av bilaga 3 sker för att förteckna sju bekämpningsmedel 
vars godkännande har upphört under 2011. I bilagan fastställs tidsfrister för 
försäljning eller överlåtelse och användning av de tidigare godkända produkterna. 
En ändring genomförs också av en tidigare felaktigt angiven tidfrist för användning 
av ett medel.   
 
Bilaga 6 - Uppdatering sker av bilaga 6 för att förteckna fyra utvidgade 
användningsområden som har beviljats för godkända växtskyddsmedel, ändra ett 
skrivfel samt ta bort posten för ett medel vars godkännande har upphört. 
 
Bilaga 10 – Rubriken ändras för att förtydliga vad bilagan avser att förteckna. 
Uppdatering av bilaga 10 sker för att implementera fyra direktiv om upptag av 
verksamt ämne i bilaga I till biociddirektivet (98/8/EG). 

 
 
Uppdatering av bilaga 3 - Saluförbud och användningsförbud för 
bekämpningsmedel 
Tidsfrister  
Tidsfrister för utfasning av tidigare godkända bekämpningsmedel publiceras regelbundet 
i bilaga 3 enligt 2 kap 8§ KIFS 2008:3. Normalt medger Kemikalieinspektionen en 
tidsfrist efter godkännandets upphörande för saluhållande och överlåtelse av andra än 
den som innehade godkännandet samt ytterligare en tidsfrist därefter för användning.  
 
För växtskyddsmedel gäller enligt artikel 46 förordningen (EG) nr 1107/2009 att 
tidsfristen för försäljning och distribution högst får medges för sex månader och 
tidsfristen för bortskaffning, lagring och användning ytterligare ett år därefter.  
 
För biocidprodukter tillämpas normalt en praxis som innebär att en tidsfrist om ett år 
medges för saluhållande och överlåtelse av andra än den tidigare 
godkännandeinnehavaren och ytterligare ett år därefter för användning.  
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Dessa tidsfrister har i denna ändringsföreskrift tillämpats för utfasningen av 
bekämpningsmedel vilkas godkännanden har löpt ut sedan föregående uppdatering av 
bilagan. 
 
En ändring genomförs också av den tidigare felaktigt angivna tidsfristen för användning 
av medlet Mesurol snigelgift (reg nr 2412). Före ändringen angavs 2012-03-29 som 
sista datum för användning. Efter ändringen får medlet inte längre användas efter 2013-
03-29.  
 
 
Uppdatering av bilaga 6 - Utvidgade användningsområden för 
godkända växtskyddsmedel 
I bilagan införs fyra nya poster. Observera att särskilda villkor för användningen 
framgår av bilagan. 
 

§ Användningsområdet för Cerone (reg nr 3571) utvidgas till att 
omfatta tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus.  

§ Användningsområdet för Gratil 75 WG (reg nr 4232) utvidgas till att 
omfatta bekämpning av örtartade ogräs (ex. baldersbrå, pilört, målla 
och viol) i utsädesodlingar av röd-, alsike- och vitklöver 

§ Användningsområdet för Bacara (reg nr 4542) utvidgas till att 
omfatta bekämpning av ogräs (ex. baldersbrå, pilört, målla och viol) i 
plantskolekulturer på friland 

§ Användningsområdet för Express 50 SX (reg nr 4956) utvidgas till 
att omfatta bekämpning av örtartade ogräs (ex. baldersbrå, pilört, 
målla och viol) i utsädesodlingar av röd-, alsike- och vitklöver 

 
Ett skrivfel rörande målorganismen för medlet Biscaya OD 240 (reg nr 4791) 
rättas (tidigare ”bönsmys” – korrekt benämning är ”bönsmyg”). 
 
Då godkännandet för ett växtskyddsmedel har upphört att gälla och tidsfristen för 
användning har löpt ut tas det utvidgade användningsområdet bort ur bilagan. En 
fotnot infogas där medlet tidigare förtecknades för att ange denna information. 
Detta är aktuellt för medlet Signum (reg nr 4793) i förevarande ändringsföreskrift. 
 
Bilaga 10  
I bilaga 10 till KIFS 2008:3 listas i alfabetisk ordning efter produkttyp de verksamma 
ämnen, för vilka beslut om upptag i bilaga I till direktiv 98/8/EG har fattats och som får 
ingå i biocidprodukter i den aktuella produkttypen. I denna ändringsföreskrift ändras 
rubriken för att förtydliga att bilagan förtecknar ämnen för vilka beslut om upptag har 
fattats, då själva upptaget inte nödvändigtvis har trätt i kraft vid implementeringen av 
upptagsdirektiven.  

 
Tidigare lydelse:  
Verksamma ämnen som får ingå i viss 
produkttyp av biocidprodukter med krav 
som beslutats på gemenskapsnivå och 
därför har tagits upp på bilaga I till 
direktivet 98/8/EG, 4 kap. 1 § 

Ny lydelse: 
Verksamma ämnen för vilka beslut om 
upptag på bilaga I till direktiv 98/8/EG har 
fattats för användning i viss produkttyp av 
biocidprodukter, 4 kap. 1 § 
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Följande verksamma ämnen förs in i bilaga 10:  

§ 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-2-on i produkttyp 18, träskyddsmedel– direktiv 
2011/66/EU   

§ Kreosot i produkttyp 8, träskyddsmedel – direktiv 2011/71/EU 
§ Abamektin i produkttyp 18, insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot 

andra leddjur – direktiv 2011/67/EU 
§ Imidakloprid i produkttyp 18, insekticider, akaricider och bekämpningsmedel 

mot andra leddjur – direktiv 2011/69/EU  
 

Ikraftträdande 
Beslut om föreskriften fattades den 28 mars 2012 och datum för ikraftträdande 
sattes till dagen efter den dag då föreskriften utkom från trycket. 
 
Konsekvensutredning 
Mot bakgrund av den redaktionella karaktären av ändringarna, saknas skäl för att 
göra en särskild konsekvensutredning.  
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