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PM om ändringsföreskrift 2013:3 till Kemikalieinspektionens 
föreskrifter (2008:3) om bekämpningsmedel 
 
Bakgrund 
Ändringsföreskrifterna syftar till att anpassa Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 
2008:3) om bekämpningsmedel till förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande 
på marknaden och användning av biocidprodukter1 (EU:s biocidförordning) som ska 
börja tillämpas den 1 september 2013. 
 
Med anledning av tillämpningen av EU:s nya biocidförordning måste det svenska 
regelverket anpassas. Miljödepartementet genomför för närvarande en översyn av lagar 
och regeringsförordningar som reglerar biocidprodukter och har remitterat relevanta 
ändringsförslag. KemI publicerar härmed de ändringar i KIFS 2008:3 som aktualiseras.  
 
Ändringsföreskrifterna ska börja tillämpas den 12 september. 
 
 
Remiss och konsekvensutredning 
Förslaget remitterades den 5 juli 2013. Av remisstexten framgår utförliga motiveringar 
till ändringarna. I denna webb-pm återges endast ändringarnas innebörd i korthet. 
Konsekvensutredningen återfinns i remisstexten. 
(http://www.kemi.se/Documents/Om_Kemi/Docs/Remisser/Remiss-K08-3-130705.pdf ) 
 
Remissammanställning – kort sammanfattning 
De flesta remissinstanserna lämnade inga synpunkter.  
 
Flera remissinstanser hade synpunkter på den korta remisstiden och att remissen 
skickades ut under semestertider. Kemikalieinspektionen beklagar den korta remisstiden 
som beror på hög arbetsbelastning med anledning av den nya EU-förordningen.  
 
Flera remissinstanser var vidare kritiska till att utfasningstiderna halveras för tidigare 
godkända biocidprodukter. KemI tillmötesgick denna synpunkt till den del tiderna inte 
bestäms av EU:s biocidförordning (som reglerar utfasningstiderna för de produkter som 
innehåller verksamma ämnen som är föremål för EU-beslut om godkännande/icke-
godkännande) och ändrade föreskrifterna därefter. Äldre praxis fortsätter således att 
gälla för utfasning av biocidprodukter vars godkännanden har meddelats enligt äldre 
nationella bestämmelser till den del utfasningstiderna inte begränsas av EU:s 
biocidförordning.   
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Idag sker utfasning av tidigare godkända biocidprodukter stegvis, innehavaren får sälja 
produkterna till dess att godkännandet har löpt ut och återförsäljare får sälja ytterligare 
en tid därefter. En remissinstans efterfrågade möjligheten att låta utfasningstiderna gälla 
alla försäljningsled. KemI vidhåller dock att det är viktigt att senare led får en separat 
utförsäljningstid då dessa inte har möjlighet att planera verksamheten i samma 
utsträckning som godkännandeinnehavaren som är mottagaren av godkännandebeslutet 
och tidigt får information om godkännandets löptid. Dock ändrades utfasningsregeln så 
att användning får ske av alla, även godkännandeinnehavaren, till angivet slutdatum för 
användning.   
 
 
Sammanfattning  
 
Ändringarna i KIFS 2008:3 innebär att: 
 
• Tillämpningsområdet för KIFS 2008:3 omfattar de biocidprodukter som regleras 
av EU:s biocidförordning. 
 
• De gemensamma bestämmelserna för bekämpningsmedel i 2 kap. anpassas till 
EU:s biocidförordning. Det handlar framför allt om hänvisningar till nya EU-
förordningen, anpassningar till EU-förordningens terminologi och anståndsperiodernas 
längd för produkter vars godkännanden har upphört. 
 
• De bestämmelser om biocidprodukter som härstammar från biociddirektivet har 
upphävts. 
 
• 4 kap. endast reglerar sådana biocidprodukter som omfattas av första strecksatsen 
i artikel 3.1.a och övergångsbestämmelserna i artikel 89.2 i EU:s 
biocidförordning. 
 
• Bilaga 9, 10, 11 upphävs. Bilagorna syftar till att förteckna produkttyper och 
verksamma ämnen som enligt biociddirektivet får ingå i biocidprodukter. Detta regleras 
från den 1 september 2013 uteslutande i EU:s biocidförordning. 
De ändrade föreskrifterna bör träda i kraft samtidigt som EU:s biocidförordning ska 
börja tillämpas, dvs. den 1 september 2013. 
 
Ändringar i 1 kap. 
- 1 § 
En hänvisning till förordning (EU) nr 528/2012 (EU:s biocidförordning) läggs till i 
förteckningen över vilka bestämmelser som gäller utöver KIFS 2008:3. En 
korrigering har också skett avseende författningsnumret till miljöbalken. 
 
- 1 a § 
Bestämmelsen införs för att upplysa vad som gäller för ansökningar som lämnats in 
under direktiv 98/8/EG men vars utvärdering inte har slutförts den 1 september 2013. 
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Ändringar i 2 kap. 
- 1 § 
Bestämmelsen struktureras om. Den tidigare första meningen delas upp i två för att 
lämna plats för en närmare hänvisning till aktuella övergångsbestämmelser i EU:s 
biocidförordning. Ändringen i den tidigare andra meningen är en följd av samma 
hänvisning. Det anges också att 4 kap. numera reglerar sådana biocidprodukter som 
omfattas av första strecksatsen i artikel 3.1.a samt artikel 89.2 i EU:s 
biocidförordning. 
 
- 2 § 
I sista meningen anges att motsvarande (tillhandahållande av vägledning och 
formulär) gäller för godkännande av de biocidprodukter som avses i ovanstående 
hänvisning samt godkännande av verksamma ämnen i biocidprodukter. Det som 
undantogs av den tidigare skrivningen (ansökningar om godkännande enligt direktiv 
98/8/EG) omfattas av den ändrade skrivningen. 
 
- 8 § 
Lydelsen ändras för att återge de begränsningar av anståndsperioderna som framgår 
av biocidförordningen. Enligt artikel 52 förordning (EU) nr 528/2012 får 
medlemsstaterna medge anstånd som inte överstiger 180 dagar från godkännandets 
upphörande för tillhandahållande 
på marknaden och ytterligare högst 180 dagar för bortskaffande och användning av 
kvarvarande lager av de berörda biocidprodukterna. Bestämmelsen genomförs på ett 
sådant sätt att anståndsperioden endast medges för andra än den tidigare innehavaren 
av godkännandet. Detta för att eventuella återförsäljare inte skulle ha rätt att sälja 
produkterna vidare om den tidigare innehavaren av godkännandet utnyttjar hela 180- 
dagarsperioden för tillhandahållande. 
 
Artikel 52 ska tillämpas utan hinder av artikel 89. I artikel 89.2 anges hur länge 
medlemsstaterna får fortsätta att tillämpa sin nuvarande ordning eller praxis. 
Nationell praxis får tillämpas under två år efter dagen för godkännande av det sista 
av de verksamma ämnena som ska godkännas i den biocidprodukten. Detta gäller 
endast biocidprodukter som innehåller existerande verksamma ämnen som har 
utvärderats eller är under utvärdering i arbetsprogrammet5, men som ännu inte 
godkänts i avsedd produkttyp. Artikel 52 hindrar således inte att man inom ramen för 
nuvarande ordning eller praxis medger ett anstånd som överstiger 180 dagar från 
godkännandets upphörande. Dock får anstånd som sträcker sig efter två-årsperioden 
enligt artikel 89.2 inte överstiga 180 dagar. I den mån utfasningstiden inte begränsas av 
bestämmelsen i artikel 89.2 bör därför äldre praxis (ett års utförsäljning efter 
godkännandets upphörande för återförsäljare och ytterligare ett år därefter för 
användare) fortsättningsvis tillämpas för de godkännanden som har meddelats med stöd 
av äldre nationella bestämmelser.  
 
 

  



4 (6) 
Ändringar i 4 kap. 
- Rubriken 
Rubriken ändras för att specificera vad kapitlet omfattar. Medlemsstaterna har endast 
befogenhet att reglera sådana biocidprodukter som omfattas av artikel 89.2 i EU:s 
biocidförordning. Biocidproduktdefinitionen i EU-förordningen blir tillämplig från 
den 1 september 2013. Första strecksatsen motsvarar i princip den äldre nationella 
definitionen och bör därför pekas ut för att de äldre nationella bestämmelserna ska 
reglera samma produkter som tidigare. 
 
- 1 § 
Hänvisningen till produkttypsförteckningen i bilaga 9 i föreskriften byts ut till en 
hänvisning till bilaga V i EU:s biocidförordning. Detta då produkttypsindelningen är 
ny. 
 
- 2 § 
Hänvisningen till den förteckning över angränsande EU-lagstiftning som 
härstammade från biociddirektivet har bytts ut till motsvarande hänvisning till EU:s 
biocidförordning. 
 
- 4 § 
Hänvisningen till produkttypsförteckningen i bilaga 9 i föreskriften byts ut till en 
hänvisning till bilaga V i EU:s biocidförordning. På samma vis byts hänvisningen till 
biociddirektivets övergångsbestämmelse som medger länderna att fortsätta tillämpa 
sin nationella praxis under viss tid ut till motsvarande bestämmelse i EU:s 
biocidförordning (artikel 89.2). Hänvisningen till bilaga I biociddirektivet byts ut till 
en hänvisning till den förteckning som avses i artikel 9.2 i EU:s biocidförordning. 
Utfasningsregeln för biocidprodukter innehållande verksamma ämnen som omfattas 
av beslut om icke-godkännande ändras till att omfatta tolv månader i enlighet med 
89.2 om inte annat framgår av beslutet om icke-godkännande. 
 
- 4 a § 
Här anges begränsningarna för undantagets tillämpningstid.  
 
- 5 § 
Paragrafen upphävs då delar av den utgjorde en implementering av direktiv 98/8/EG 
men upphävs nu då artikel 91 förordning (EU) nr 528/2012 gör direktiv 98/8/EG 
tillämpligt i sin helhet för de ansökningar som lämnats in före den 1 september 2013 
för produkter vid tillämpning av direktiv 98/8/EG och vars utvärdering inte slutförts. 
 
- 9 § 
Paragrafen upphävs. De beslut som fattas om icke-godkännande är direkt tillämpliga. 
Artikel 89.2 andra stycket EU:s biocidförordning reglerar biocidprodukter för vilka 
de ingående verksamma ämnena omfattas av beslut om icke-godkännande vilket 
genomförs i 4 kap. 4 §. 
 
- 10 § 
Paragrafen utgjorde en implementering av artikel 5, direktiv 98/8/EG men upphävs 
nu då artikel 91 förordning (EU) nr 528/2012 gör direktiv 98/8/EG tillämpligt i sin 
helhet för de ansökningar som lämnats in före den 1 september 2013 för produkter 
vid tillämpning av direktiv 98/8/EG och vars utvärdering inte slutförts. 
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- 12 § 
Paragrafen utgjorde delvis en implementering av bestämmelser som härstammar från 
direktiv 98/8/EG. Den delen av bestämmelsen tas nu bort upphävs då artikel 91 
förordning (EU) nr 528/2012 gör direktiv 98/8/EG tillämpligt i sin helhet för de 
ansökningar som lämnats in före den 1 september 2013 för produkter vid tillämpning 
av direktiv 98/8/EG och vars utvärdering inte slutförts. 
 
- 13 § 
Upphävs då 2 kap. 2 § anger att KemI tillhandahåller vägledning för ansökan om 
godkännande av verksamma ämnen. 
 
- 15 – 19 §§ 
Bestämmelserna upphävs då biociddirektivet upphävs genom artikel 96, EU:s 
biocidförordning. Direktivet ska enligt artikel 91, nämnda förordning, 
fortsättningsvis endast tillämpas för utvärdering av ansökningar som lämnats in 
under direktivet och vars utvärdering inte slutförts senast den 1 september 2013. För 
sådan utvärdering tillämpar KemI direktivets bestämmelser direkt. 
 
- 20 § 
Bestämmelsen upphävs då biociddirektivet upphävs genom artikel 96, EU:s 
biocidförordning. Artikel 62 EU:s biocidförordning reglerar skyldigheten att vid 
ansökan om godkännande skicka in en skriftlig begäran om uppgift om huruvida 
försök eller studier har utförts på ryggradsdjur. 
 
- 22 § 
Bestämmelsen upphävs då den utgjorde en implementering av biociddirektivet som 
upphävs genom artikel 96, EU:s biocidförordning. Artikel 55.2 i EU:s 
biocidförordning reglerar möjligheten till tillfälligt godkännande för biocidprodukter 
innehållande nya verksamma ämnen. 
 
- 23-25 §§ 
Bestämmelserna har upphävts då forskning och utveckling regleras i artikel 56, EU:s 
biocidförordning. Bestämmelsen bedöms falla utanför det system som följer av 
artiklarna 17.1, 19.1 och 20.1. Medlemsstaterna bedöms därför inte ha möjlighet att 
låta nationell ordning gälla för forskning och utveckling i enlighet med artikel 89.2. 
Vad som ytterligare talar för biocidförordningens bestämmelse om forskning och 
utveckling ska tillämpas, är att artikel 89.2 endast medger medlemsstaterna att 
använda sin nuvarande ordning eller praxis för tillhandahållande av biocidprodukter 
på marknaden vars verksamma ämne har anmälts i översynsprogrammet. Forskning 
och utveckling är sannolikt främst nödvändigt för nya ämnen. 
 
 
Ändringar i bilagor 
Ändring i bilaga 3 
Lydelsen i rubrikerna till bilaga 3 ändras i enlighet med ändringen av 2 kap. 8 §. 
 
Upphävande av bilaga 9 
Bilagan förtecknar produkttyperna och motsvarar uppräkningen i bilaga V till 
biociddirektivet. Då EU:s biocidförordning är direkt tillämplig ska produkttypsbilagan, 
bilaga V, däri istället tillämpas.  
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Upphävande av bilaga 10 
Bilagan förtecknar upptag av verksamma ämnen i bilaga I till biociddirektivet. Enligt 
artikel 86 i EU:s biocidförordning ska de verksamma ämnen som har upptagits i bilaga I 
under biociddirektivet anses ha blivit godkända inom ramen för förordningen och ska 
upptas i den förteckning som avses i artikel 9.2. EU-förordningar behöver inte 
genomföras i svensk rätt då de är direkt tillämpliga. Det finns därför skäl att upphäva 
bilaga 10. 
 
Upphävande av bilaga 11 
Bilagan förtecknar upptag av verksamma ämnen som får ingå i lågriskbiocidprodukter i 
bilaga IA till biociddirektivet. Bilagan upphävs då biociddirektivet upphävs genom 
artikel 96, EU:s biocidförordning. (Se bilaga I till EU:s biocidförordning som innehåller 
verksamma ämnen som får ingå i biocidprodukter som får ansöka om 
produktgodkännande genom ett förenklat godkännandeförfarande enligt artikel 25.a, 
EU:s biocidförordning). 


