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PM om ändringsföreskrift 2014:4 till 
Kemikalieinspektionens föreskrifter (2008:3) om 
bekämpningsmedel 
 
Bakgrund  

 
KIFS 2014:4 utgör en ändringsföreskrift till Kemikalieinspektionens föreskrifter 
(KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel, senast ändrad genom KIFS 2014:1. 
 
Ändringsföreskriften 2014:4 syftar till att uppdatera: 

 
- bilaga 3 ”Saluförbud och användningsförbud av bekämpningsmedel” 
- bilaga 6 ”Utvidgade användningsområden för godkända växtskyddsmedel”.  

 
Av artikel 46 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om 
utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävandet av rådets 
direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG framgår att medlemsstaterna får medge att 
ett växtskyddsmedel får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas under en 
period efter det att godkännandet för produkten upphört att gälla. Enligt artikel 46 
samma förordning anges att tidsfristen för försäljning och distribution högst får 
medges för sex månader och tidsfristen för bortskaffning, lagring och användning 
ytterligare ett år därefter.  

 
I bilaga 3 publiceras tiderna för hur länge en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel 
får släppas ut på marknaden eller användas. 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. Uppdatering av bilagan sker fortlöpande ca fyra gånger per år. Genom 
denna publicering skapas klarhet inom branschen kring produktförsäljning och 
användning, då försäljare, distributörer och användare vet hur länge de får släppa ut 
på marknaden eller använda biocidprodukten eller växtskyddsmedlet efter att 
godkännandetiden löpt ut. Därmed kan de planera och sköta sin verksamhet 
avseende t.ex. inköp, lagerhållning och information.  

 
Ändringarna i bilaga 3 framgår nedan. 
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Kemikalieinspektionen kan i enlighet med artikel 51 i förordning (EG) nr 1107/2009 
besluta om att ett produktgodkännande ska utvidgas till att gälla mindre 
användningsområden. I bilaga 6 till KIFS 2008:3 publiceras de växtskyddsmedel för 
vilka detta har skett och vilket utvidgat användningsområde som är tillåten. Själva 
godkännandet av växtskyddsmedlet eller ändringar av godkännandet förtecknas 
således inte i bilaga 6. Genom denna publicering skapas en klarhet avseende 
användningsområdet för en specifik produkt. 

 
En fullständig genomgång av den nu gällande, konsoliderade versionen av bilaga 6 
har gjorts.  En del brister har konstaterats och har därför rättats till.  

 
Ändringarna i bilaga 6 framgår nedan.   

 
Ändringar i bilaga 3 
 
Godkännandet för två växtskyddsmedel har löpt ut. Dessa växtskyddsmedel heter 
Apollo 50 SC med reg nr 4633 och Tanos 50 WG med reg nr 4647. Tidsfristerna 
för försäljning, överlåtelse och användning av produkterna har förts in i bilaga 3. 
 
Godkännandet för växtskyddsmedlet Binab TF WP med reg nr 4420 har förlängts till 
och med 2015-03-31 (beslut 2014-06-19, diarienummer F-1350-B13-00513). 
Tidsfrister för försäljning, överlåtelse och användning av produkten har därför tagits 
bort från bilaga 3. 

 
Ändringar i bilaga 6 

 
 - Nissorun, reg nr 3826: Som användningsvillkor för bekämpning av spinnkvalster i 
odlingar av frilandsgurka anges bland annat följande: ”Dos:0,3 Nissorun/ha.  
Förkortningen kg saknas och det ska därför stå ”Dos:0,3 kg Nissorun/ha”.  
Användning av medlet för bekämpning av spinnkvalster i odlingar av jordgubbar 
före skörd saknas i bilaga 6 och har därför förts in i bilagan (beslut 2010-12-10, 
diarienummer F-260-B10-00312).   

 
- Epok 600 EC, reg nr 4361: Beslut om utvidgat användningsområde avseende 
bekämpning av bladmögel i odlingar av prydnadsväxter i växthus har upphävts 
genom beslut 2013-03-18 ,diarienummer 6.1.1-F-1833-B13-00008. 
Användningsområdet har därför tagits bort från bilagan.  

 
- Confidor WG 70, reg nr 4455: Användning av medlet för bekämpning av bladlöss 
vid plantuppdragning i växthus av sallat och sallatskål saknas i bilagan och har därför 
införts där (beslut 2004-04-20, diarienummer F-1947-179-04).   

 
- Tomahawk 180 EC, reg nr 4460: Användning mot ogräs på banvallar och för 
bekämpning av örtogräs i utsädesodlingar av rädisfrö (beslut 2008-10-06, 
diarienummer F-2046-654-08 och beslut 2005-04-20, dnr F-2046-120-05) saknas i 
bilagan och har därför förts in där.  
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- Dividend Formula M, reg nr 4482: Användning för bekämpning av 
svampsjukdomar i lin genom betning av utsäde saknas och har därför förts in i 
bilagan (beslut 2004-02-05, diarienummer F-2030-27-04)  .   

 
- Mavrik 2F, reg nr 4491: Som användningsvillkor för morötter och palsternacka, 
färskvara anges bland annat följande: ”Högst 2 behandlingar per år med minst 24 
dagars intervall.” Det har skett ett tryckfel. Det ska stå ”Högst 2 behandlingar per år 
med minst 14 dagars intervall.” Som användningsvillkor för Morötter och 
Palsternacka, för lagring, anges bland annat följande. ”Maxdos 72 g a.s. Tau-fluvalinat 
(240 g/l)/ha vilket motsvarar 0,2 l Mavrik 2 F/ha”.  Detta är felaktigt. Det ska stå 
”Maxdos72 g a.s. Tau-fluvalinat (240 g/l)/ha vilket motsvarar 0,3 l Mavrik 2 F/ha” 
(beslut 2012-07-05, diarienummer F-1759-B12-00090).   

 
- Comet, reg nr 4583: Beslut om användning mot svampangrepp i odlingar av majs, 
stråsäd och sockerbetor har inte fattats med stöd av artikel 51 i förordning (EG) nr 
1107/2009 (beslut 2012-04-10, diarienummer F-2155-B11-00028). Denna 
användning utgör således inte mindre användningsområde och har därför tagits bort.  

 
- Butisan Top, reg nr 4634: Användning av medlet för bekämpning mot ogräs i 
odlingar av blomkål, broccoli, grönkål, sallatskål, kålrot, rova, kålrabbi, brysselkål och 
huvudkål saknas i bilagan och har därför förts in där (beslut 2012-02-29, 
diarienummer F-2235-B11-00133 och beslut 2012-03-14, diarienummer F-2235-B11-
00133).  

 
 - Mospilan SG, reg nr 4739: Användning mot sugande och bitande skadeinsekter i 
yrkesmässiga odlingar av blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savojkål, spetskål samt 
brysselkål saknas i bilagan och har därför införts där (beslut 2013-06-28, 
diarienummer F-2437-B12-00251).   

 
- Centium 36 CS, reg nr: 4778: En del av produktnamnet är felaktigt angiven i 
bilagan. Det står SC. Detta har ändrats till CS.  I bilagan saknas ett villkor för 
användning mot ogräs i utsädesodlingar av spenatfrö. Villkoret som har införts i 
bilagan är ”1 behandling”. 

 
- Signum, reg nr 4884:  
 
• Användning mot svampsjukdomar i yrkesmässig odling av hallon och björnbär 

och svampsjukdomar i yrkesmässiga utsädesodlingar av spenatfrön och 
krysantemumfrön saknas i bilagan (beslut 2011-05-06, diarienummer F-3552-B11-
00022 och beslut 2012-06-21, diarienummer F-3552-B12-00164). 
Användningsområdena har därför införts där.  

 

•   Beslut om användning mot svampangrepp i odlingar av morot, palsternacka, 
persiljerot, plommon, körsbär, ärtor, bönor, potatis, rödkål, vitkål, savoykål, 
brysselkål, blomkål, broccoli, sallat, ruccola och kepalök har inte fattats med stöd 
av artikel 51 i förordning (EG) nr 1107/2009 (beslut 2012-05-08, diarienummer 
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F-3552-B11-00404). Denna användning utgör således inte mindre 
användningsområde och har därför tagits bort.  

 
- Trimmer 50 SG, reg nr 5020: Beslut om användning mot ogräs i odlingar av vete, 
råg, havre, korn och rågvete, vall med eller utan skyddssäd samt mot ogräs i odlingar 
av timotejfrö under insåningsåret har inte fattats med stöd av artikel 51 förordning 
(EG) nr 1107/2009 (beslut 2012-06-12, diarienummer F-3738-B12-00085). Dessa 
användningar utgör alltså inte mindre användningsområden har därför tagits bort.  
 
Ikraftträdande 
 
Beslut om föreskriften fattades den 17 juli 2014 och datum för ikraftträdande sattes 
till den 15 augusti 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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