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PM om ändringsföreskrift 2014:1 till 
Kemikalieinspektionens föreskrifter (2008:3) om 
bekämpningsmedel 
 

Sammanfattning 
KIFS 2014:1 utgör en ändringsföreskrift till Kemikalieinspektionens föreskrifter 
(KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel, senast ändrad genom KIFS 2013:3. 
Ändringarna kommenteras nedan i korthet. 

 

Bilaga 3 - Uppdatering av bilaga 3 sker för att förteckna 27 bekämpningsmedel vars 
godkännande har upphört under 2013. 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 ett utvidgad 
användningsområden som har beviljats för godkända växtskyddsmedel, ta bort 
posten för ett medel vars godkännande har upphört samt göra en inskränkning 
avseende tidigare beviljat användningsområde för en produkt. 

 

Bilaga 12 – Bilaga 12 upphävas, eftersom direktiv 98/8/EG upphävts genom artikel 
96 i EU:s biocidförordning (EU) nr 528/2012. Till direktiv 98/8/EG fanns en 
förteckning, bilaga 1B, över de ämnen som ansågs utgöra allmänkemikalier och som 
inte huvudsakligen användes som bekämpningsmedel men som i begränsad 
omfattning användes som biocider men som inte direkt salufördes för denna 
biocidanvändning. Enligt förordning (EU) 528/2012 så finns inte någon en sådan 
bilaga kvar.  
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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 vars verksamma ämne inte är föremål för beslut på EU-nivå 
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.  

 

Dessa tidsfrister har i denna ändringsföreskrift tillämpats för utfasningen av 
bekämpningsmedel vilkas godkännanden har löpt ut sedan föregående uppdatering 
av bilagan. 

 

För biocidprodukter vars verksamma ämne är föremål för beslut på EU-nivå gäller 
istället att de anståndsperioderna som framgår av förordning (EU) 528/2012. 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. Dessa produkter förtecknas inte 
i bilaga 3.  
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Uppdatering av bilaga 6 - Utvidgade användningsområden för 
godkända växtskyddsmedel 
I bilagan införs eller ändras tre poster. Observera att särskilda villkor för 
användningen framgår av bilagan. 

 

 Användningsområdet för Epok 600 EC (reg nr 4361) inskränks till 
att inte längre omfatta tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus.  

 Användningsområdet för Centium 36 SC (reg nr 4778) utvidgas till 
att omfatta bekämpning av ogräs i utsädesodlingar av spenatfrön och 
krysantemum, örtogräs i morotsodlingar samt ogräs i odlingar av 
frilandsgurkor  

 

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 Roxion 40 EC (reg nr 4905) i förevarande ändringsföreskrift. 

 

Bilaga 12  
I bilaga 12 till KIFS 2008:3 förtecknades allmänkemikalier med krav som beslutats på 
gemenskapsnivå och som därför tagits upp på bilaga IB till direktiv 98/8/EG. Bilaga 
12 syftade till att förteckna godkända allmänkemikalier för användning i biocidsyfte 
och som har tagits upp på bilaga IB till biociddirektivet. Då direktiv 98/8/EG 
upphävts genom artikel 96 i EU:s biocidförordning (EU) nr 528/2012 måste även 
bilaga 12 upphävas. 

 

Ikraftträdande 
Beslut om föreskriften fattades den 11 mars 2014 och datum för ikraftträdande sattes 
till den 18 mars 2014.  

 

Konsekvensutredning 
Enligt 5 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning får en 
myndighet, om myndigheten bedömer att det saknas skäl för sådan utredning, besluta 
föreskrifter eller allmänna råd utan att göra en konsekvensutredning. Mot bakgrund 
av denna bestämmelse och då ändringen av KIFS 2008:3 endast är av lagteknisk 
karaktär har någon konsekvensutredning inte gjorts. 
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