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Remiss av förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens 

föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel 

(3 bilagor) 

Ni får härmed möjlighet att yttra er över bifogade förslag till ändringsföreskrifter till 

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel, samt en 

promemoria med konsekvensutredning. Remisshandlingarna finns också tillgängliga 

på Kemikalieinspektionens webbplats (www.kemi.se) — Verksamhet- Remisser och 

remissvar. 

Såhär gör ni för att yttra er över förslagen 

Skicka eventuella synpunkter till Kemikalieinspektionen senast fredagen den 1 

september 2017. Remisstiden är kort eftersom förslaget utgör en försenad 

anpassning till andra regeländringar.  

Vänligen skicka era synpunkter med e-post till adressen kemi@kemi.se och ange 

diarienummer H17-05673. 

Frågor om remissen kan ställas till Nadia Heiligers per e-post 

(nadia.heiligers@kemi.se). 

Bilagor 

1. Promemoria  

2. Konsekvensutredning 

3. Förslag till ändringsföreskrifter   

Bakgrund 

Remissen innehåller förslag till ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 

2008:3) om bekämpningsmedel. Förslaget gäller i huvudsak regeltekniska ändringar 

av de bestämmelser i KIFS 2008:3 som hänvisar till eller baseras på andra rättsakter 

som har ändrats. Förslaget gäller också korrigeringar av bestämmelser som är 

felaktiga.  

 

Med vänlig hälsning 

Nadia Heiligers 

Tillfälligt förordnad chefsjurist 
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Remissinstanser:  
 

Myndigheter 

Folkhälsomyndigheten info@folkhalsomyndigheten.se  

Kommerskollegium - kommerskollegium@kommers.se 

Konsumentverket - konsumentverket@konsumentverket.se   

Naturvårdsverket - registrator@naturvardsverket.se   

Näringslivets regelnämnd - info@nnr.se   

Regelrådet - regelradet@regelradet.se   

Skogsstyrelsen - skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se   

Statens jordbruksverk - jordbruksverket@jordbruksverket.se  

Sveriges kommuner och landsting - info@skl.se    

Tillväxtverket - tillvaxtverket@tillvaxtverket.se   

   

Intresseorganisationer 

KTF - info@ktf.se   

Lantbrukarnas Riksförbund - registrator@lrf.se 

Naturskyddsföreningen - remisser@naturskyddsföreningen.se   
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Remisspromemoria gällande förslag till ändringar i 
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3)  
om bekämpningsmedel 
 

Sammanfattning 

Kemikalieinspektionen remitterar härmed förslag till ändring av 

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.  

Förslaget gäller i huvudsak regeltekniska ändringar av de bestämmelser i KIFS 2008:3 

som hänvisar till eller baseras på andra rättsakter som har ändrats. Förslaget gäller 

också korrigeringar av bestämmelser som är felaktiga.  
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1. Regeringens regeländringar och följdändringar i KIFS 

2008:3 

Regeringen har beslutat att ändra vissa regler om bekämpningsmedel. Nedan beskrivs 

de regeländringar som kräver följdändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter 

(KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. 

1.1 Ny förordning för nematoder, insekter och spindeldjur  

Den 1 juli 2016 var ikraftträdandedatum för den nya förordningen (2016:402) om 

nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel. Genom den nya 

förordningen upphävdes förordningarna (2000:338) om biocidprodukter som 

innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur, respektive (2006:1010) om 

växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur (de upphävda 

förordningarna). Enligt den nya förordningen är Naturvårdsverket utpekad som 

ansvarig myndighet. Av övergångsbestämmelserna till den nya förordningen framgår 

att de upphävda förordningarna fortfarande gäller i fråga om godkännanden som har 

meddelats i enlighet med de förordningarna.  

 

1.1.1 Förslag till följdändringar i KIFS 2008:3  

De bestämmelser i KIFS 2008:3 som gäller nematoder, insekter och spindeldjur, 

ändras, så att det framgår att de endast gäller i fråga om godkännanden som har 

meddelats i enlighet med de upphävda förordningarna.  

1 kap. 1 § 

Bestämmelsen ändras för att hänvisa till förordning (2016:402) om nematoder, 

insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel, samt för att informera om att de 

upphävda förordningarna fortfarande gäller för godkännanden som har meddelats 

enligt dessa.   

1 kap. 2 § 

Bestämmelsen ändras för att ange att termer och begrepp som används i de 

upphävda förordningarna - som fortfarande gäller för godkännanden som har 

meddelats enligt dem - ska ha samma betydelse i KIFS 2008:3. 

2 kap. 1§   

Bestämmelsen ändras för att ange att kapitlet ska tillämpas på godkännanden som har 

meddelats enligt de upphävda förordningarna.   

2 kap. 2 §  

Skrivningen gällande nematoder, insekter och spindeldjur tas bort ur bestämmelsen. 

Detta eftersom Naturvårdsverket numera istället ansvarar för 

godkännandeprövningen och har föreskriftsbemyndigande gällande den 

dokumentation som behövs för en sådan prövning (enligt 10 § förordning (2016:402) 

om nematoder insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel).  
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2 kap. 3 §  

Bestämmelsen ändras för att ange att märkningsreglerna ska tillämpas på 

godkännanden som har meddelats enligt de upphävda förordningarna.   

2 kap. 4 §  

Bestämmelsen ändras för att ange att kravet på redovisning av mängduppgifter gäller 

godkännanden som har meddelats enligt de upphävda förordningarna.   

2 kap. 8 §  

Bestämmelsen ändras för att ange att anståndsreglerna endast är tillämpliga på 

godkännanden som har meddelats enligt de upphävda förordningarna.  

4 kap. 6 §  

Bestämmelsen ändras för att ange att märkningsreglerna ska tillämpas på 

godkännanden som har meddelats enligt de upphävda förordningarna.   

 

1.2 Ändring i miljöbalken  

Den 1 augusti 2016 var ikraftträdandedatum för lag (2016:781) om ändring i 

miljöbalken.1  

Genom regeringens ändringslag infördes bland annat nya definitioner för begreppet 

”bekämpningsmedel” i 14 kap. 4 § MB. Begreppet ”biologiska bekämpningsmedel” 

togs bort.  

Ändringslagen innebar också att det nationella godkännandekravet för 

bekämpningsmedel togs bort ur 14 kap. 4 § miljöbalken. Detta godkännandekrav var 

tidigare tillämpligt på:  

- nematoder, insekter och spindeldjur 

o för dessa finns numera godkännandekravet istället i förordning 

(2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som 

bekämpningsmedel.  

 

- växtskyddsmedel för vilka ansökningar om godkännande lämnades in till 

Kemikalieinspektionen före den 14 juni 20112  

o för dessa gäller numera “äldre bestämmelser” enligt 

övergångsbestämmelserna till lag (2016:781) om ändring i 

miljöbalken.  

 

                                                 
1 Motiven framgår av regeringsproposition 2015/16:160 

http://www.regeringen.se/contentassets/547a3adf4a9848598905b9a9754afb59/milj

obalken-och-eus-kemikalielagstiftning.pdf    

2 Ikraftträdandedatum för EU:s växtskyddsmedelsförordning (EG) nr 1107/2009 

http://www.regeringen.se/contentassets/547a3adf4a9848598905b9a9754afb59/miljobalken-och-eus-kemikalielagstiftning.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/547a3adf4a9848598905b9a9754afb59/miljobalken-och-eus-kemikalielagstiftning.pdf
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- sådana biocidprodukter som omfattas av nationell ordning under den 

övergångsperiod som gäller för tillämpningen av EU:s biocidförordning.3 

o för dessa finns numera godkännandekravet istället i 4 kap. 2 § 

förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.  

 

1.2.1 Förslag till följdändringar i KIFS 2008:3  

Begreppet ”biologiska bekämpningsmedel” tas bort ur följande bestämmelser i KIFS 

2008:3 där begreppet finns: 

 2 kap. 1 § 

 2 kap. 3 § 

 4 kap. 6 §   

 bilaga 1 KIFS 2008:3 

 

De bestämmelser i KIFS 2008:3 som hänvisar till godkännandekravet i 14 kap. 4 § 

miljöbalken ändras för att istället hänvisa till godkännandekravet i 4 kap. 2 § 

förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. Sådana hänvisningar finns i 

följande bestämmelser. 

 4 kap. 2 §, 

 4 kap. 4-4 a §§  

 

En hänvisning till godkännandekravet i 14 kap. 4 § miljöbalken finns också i ett 

inledande stycke i bilaga 3 i KIFS 2008:3. Där anges det att godkännandekravet gäller 

för bekämpningsmedel som inte förtecknas i bilagan. Detta stycke tas bort, eftersom 

det avsedda godkännandekravet inte omfattar alla bekämpningsmedel och det redan 

framgår av andra regler vilka bekämpningsmedel som kräver godkännande.   

1.3 Ändring i bekämpningsmedelsförordningen  

Den 1 augusti 2016 var ikraftträdandedatum för förordning (2016:795) om ändring i 

förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.  

Regeringens ändringar innebar bland annat att lydelsen ändrades i 4 kap. 1-3 §§ 

förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel: 

- 4 kap. 1 §  

Hänvisningar infördes till de bestämmelser som reglerar den övergångsperiod 

under vilken medlemsstaterna får tillämpa nationell rätt på vissa 

biocidprodukter (artiklarna 93 i EU:s biocidförordning samt 21 i EU:s 

granskningsförordning för verksamma ämnen i biocidprodukter4) utöver 

                                                 
3 Sådana biocidprodukter som avses i 4 kap. 1 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel och omfattas av: artiklarna 
89.2 eller 93 EU:s biocidförordning (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om 

tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter) samt artikel 21 i kommissionens delegerade förordning 

(EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma 
ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012). 

 
4 Förordning (EU) nr 1062/2014 (kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om 
arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som 

avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012. 
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artikel 89.2 i EU:s biocidförordning som redan tidigare angavs i 

bestämmelsen.  

 

- 4 kap. 2 §  

Det nationella godkännandekravet som tidigare fanns i 14 kap. 4 § 

miljöbalken flyttades hit, och omfattar de produkter som avses i 4 kap. 1 §. 

 

- 4 kap. 3 §  

Bestämmelsen ändrades så att Kemikalieinspektionen bemyndigande att 

föreskriva om undantag från det nationella godkännandekravet om det finns 

särskilda skäl, omfattar de produkter som avses i 4 kap. 1 §.  

 

1.3.1 Förslag till följdändring i KIFS 2008:3 

Bestämmelserna om undantag från det nationella godkännandekravet i 4 kap. 4-4 a §§ 

KIFS 2008:3 anpassas för att hänvisa till det nya lagrummet för godkännandekravet i 

4 kap. 2 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.  

 

2. Övriga regeländringar i KIFS 2008:3 som utgör 

följdändringar eller mindre korrigeringar 

1 kap. 1 § 

EU-förordningen om granskningsprogrammet för verksamma ämnen i biocidprodukter 

En hänvisning införs till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av 
den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla 
existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012. 

Fullständig hänvisning till REACH-förordningen 

En av hänvisningarna till andra rättsakter var inte fullständig och korrigeras därför. 
Det gäller hänvisningen till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet.5 

EU-förordningen om export och import av farliga kemikalier 

Hänvisningen till upphävda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
304/2003 om export och import av farliga kemikalier, ersätts av en hänvisning till nu 
gällande Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 
2012 om export och import av farliga kemikalier6. 

                                                 
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, 

godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 

1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt 
rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG 
6 EUT L 201 27.7.2012, s. 60 (Celex 32012R0649). 
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Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 

En felaktig hänvisning till livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten i 1 kap. 1 § 

KIFS 2008:3, korrigeras.  

1 kap. 2 §  

Hänvisningen till definitionen av tillhandahållande på marknaden i EU:s 

biocidförordning tas bort eftersom det framgår av första stycket vilka definitioner 

som gäller.  

2 kap. 1 §  

Bestämmelsen korrigeras för att överensstämma med den lydelse i rubriken till 4 kap. 

KIFS 2008:3 som infördes genom ändringsföreskrift KIFS 2016:2 (”Särskilda 

bestämmelser om sådana biocidprodukter som avses i 4 kap. 1 § förordning 

(2014:425) om bekämpningsmedel”).  

2 kap. 7 § samt rubriken ”Upphörande av godkännande” 

Kemikalieinspektionen föreslår att bestämmelsen upphävs. Detta eftersom 

godkännandeförfarandet för växtskyddsmedel i sin helhet regleras i EU:s 

växtskyddsmedelsförordning. För biocidprodukter framgår av 22 § förordning 

(2014:425) om bekämpningsmedel att godkännande får upphävas på begäran.  

2 kap. 8 § samt bilaga 3 

Bestämmelsen ändras för att korrigera felaktigheter och för att tydliggöra dess 

innebörd.  

För växtskyddsmedel angavs tidigare en maximal anståndstid som var för lång i 

förhållande till vad medlemsstaterna får medge enligt artikel 46 förordning (EG) nr 

1107/20097. Texten korrigeras för att överensstämma med förordningen.  

Numeriska punkter införs för att öka tydligheten för vilka anstånd som gäller för de 

olika typerna av bekämpningsmedel.  

I bilaga 3 ändras hänvisningen till 2 kap. 8 § femte stycket, för att istället hänvisa till 

p. 4.  

2 kap. 9 § samt bilaga 4 

Bestämmelsen och bilagan upphävs. Bilaga 4 utgjorde en förbudslista för verksamma 

ämnen i bekämpningsmedel. Regleringen av ämnen i bekämpningsmedel är dock 

harmoniserad på EU-nivå genom förordning (EG) nr 1107/2009 samt förordning 

(EU) nr 528/2012, därför bör bilagan upphävas.  

2 kap. 11 §  

Hänvisningarna till aktuella bestämmelser om ansvariga myndigheter för 

användningstillstånd ändras, i enlighet med vad som följer av förordning (2014:425) 

om bekämpningsmedel. Ändringen innebär även att Folkhälsomyndigheten har ersatt 

Socialstyrelsen som tillståndsmyndighet för beteckningen ”So”. 

                                                 
7 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel 

på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG. 
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4 kap. 4 – 4 a §§ 

EU-förordningen om granskningsprogrammet för verksamma ämnen 

Hänvisningarna till bestämmelserna gällande EU:s granskningsprogram ändras, då de 

aktuella bestämmelserna numera finns i förordning (EU) nr 1062/2014.  

Hänvisningarna till övergångsbestämmelserna i EU:s biocidförordning och EU-

förordningen om granskningsprogrammetet kompletteras. Vissa av dessa 

övergångsbestämmelser saknas i nuvarande lydelse. Genom förslaget införs en 

fullständig hänvisning till de övergångsbestämmelser som medger tillämpning av 

nationell ordning för vissa produkter.  

4 kap. 6 §  

Bestämmelsen ändras så att märkningskravet omfattar ”tillhandahållande på 

marknaden” (enligt definitionen i EU:s biocidförordning) och inte ”utsläppande på 

marknaden”. Bestämmelsen tillkom när definitionen av ”utsläppande på marknaden” 

i 13:7 miljöbalken var tillämplig, vilken omfattade alla försäljningsled. Senare har 

andra regeländringar tillkommit som har föranlett tveksamhet gällande vilken 

definition av ”utsläppande på marknaden” som är tillämplig. Av 1 kap. 2 § i KIFS 

2008:3 framgår att termer och begrepp som anges i en rad uppräknade rättsakter, har 

samma betydelse i KIFS 2008:3. Bland annat räknas förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel upp bland dessa rättsakter. Begreppet ”utsläppande på 

marknaden” definieras inte i förordningen, men i 1 kap. 3 § i förordning (2014:425) 

om bekämpningsmedel anges att definitionerna i bland annat EU:s biocidförordning 

ska ha samma betydelse i den förordningen. Vid tveksamhet ska den minst 

betungande skyldigheten tillämpas. Den minst betungande innebörden av begreppet, 

finns i EU:s biocidförordning där det framgår att endast första tillhandahållandet 

utgör utsläppande på marknaden (artikel 3.1.j EUS biocidförordning). Detta var dock 

inte avsikten med märkningskravet i 4 kap. 6 KIFS 2008:3, därför ändras lydelsen till 

att reglera tillhandahållande på marknaden vilket omfattar alla försäljningsled.  

Bilaga 2  

Hänvisningen till bestämmelsen om behörighetsklasser i tidigare gällande förordning 

(2000:338) om biocidprodukter har ersatts av en hänvisning till motsvarande 

bestämmelse i nu gällande förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.  

Bilaga 3  

Tabellrubriken i bilaga 3 ändras så att den anståndsperiod som avser användning 

även omfattar bortskaffning och lagring av bekämpningsmedel. Syftet är att anpassa 

rubriken till artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 samt artikel 52 i förordning 

(EU) nr 528/2012. 

I enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 får anstånd beviljas för sex 

månader för försäljning och distribution samt ytterligare högst ett år för 

bortskaffning, lagring och användning medlet.  

I enlighet med artikel 52 i förordning (EU) nr 528/2012 ska anstånd beviljas 180 

dagar för tillhandahållande på marknaden samt ytterligare högst 180 för 
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bortskaffande och användning. I artikel 3.1 k) i förordningen framgår att definitionen 

av användning inbegriper lagring av medlet. 

Bilaga 6 

Rubriken till bilaga 6 ändras för att överensstämma med benämningen på förfarandet 

för utvidgade produktgodkännanden enligt artikel 51, förordning (EG) nr 

1107/2009.  

 

3. Återinförande av undantag för forskning och utveckling av 

vissa biocidprodukter  

 

Före ändringsföreskrift 2013:3 fanns regler om undantag från godkännandekravet för 

forskning och utveckling av vissa biocidprodukter i KIFS 2008:3.8 Reglerna medgav 

undantag från godkännandekravet för försök som inte skulle riskera att leda till 

utsläpp i miljön (ex försök i laboratorium, där inga utsläpp till miljön sker), under 

vissa förutsättningar (bland annat att vissa uppgifter om försöket ska hållas 

tillgängliga för behörig myndighet). Genom ändringsföreskrift KIFS 2013:3 

upphävdes dock dessa regler. Upphävandet motiverades med att forskning och 

utveckling reglerades i EU:s biocidförordning.  

Kommissionen har senare meddelat9 att de anser att bestämmelsen om forskning och 

utveckling i EU:s biocidförordning10 endast gäller de biocidprodukter som omfattas 

av godkännandekravet i EU:s biocidförordning. Biocidprodukter innehållande ämnen 

som fortfarande utvärderas i EU:s granskningsprogram får regleras nationellt enligt 

övergångsreglerna till EU:s biocidförordning11. KemI delar denna tolkning.  

I nationell rätt krävs idag dispensansökan för alla forsknings- och utvecklingsförsök 

vilket innebär en skärpning i förhållande till de tidigare gällande reglerna. Syftet med 

upphävandet av de tidigare nationella reglerna var dock aldrig att skärpa 

lagstiftningen utan endast att anpassa bestämmelserna till EU:s biocidförordning, där 

motsvarande undantag fanns. De tidigare nationella reglerna om undantag för 

forskning och utveckling av vissa biocidprodukter bör därför återinföras.  

Kemikalieinspektionen får genomföra undantag från det nationella 

godkännandekravet om det finns särskilda skäl.12 Kemikalieinspektionen bedömer att 

forskning- och utveckling som inte innebär utsläpp till miljön utgör särskilda skäl. 

Bestämmelserna får numreringen 4 kap. 5 respektive 5 a §§.  

                                                 
8 Tidigare 4 kap. 23-25 §§: 
9 Mötesdokument från de behöriga myndigheternas EU-möte: CA-Nov14-Doc.7.5 – Final 
(https://circabc.europa.eu/sd/a/f50810e3-e752-4c55-b608-85799b13603b/CA-Nov14-Doc.7.5%20-%20Final%20-

%20Application%20of%20R%26D%20provisions.doc)  
10 Artikel 56 EU:s biocidförordning.  
11 Artikel 89 och 93 EU:s biocidförordning.  
12 4 kap. 3 § förordning (2000:338) om bekämpningsmedel. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/f50810e3-e752-4c55-b608-85799b13603b/CA-Nov14-Doc.7.5%20-%20Final%20-%20Application%20of%20R%26D%20provisions.doc
https://circabc.europa.eu/sd/a/f50810e3-e752-4c55-b608-85799b13603b/CA-Nov14-Doc.7.5%20-%20Final%20-%20Application%20of%20R%26D%20provisions.doc
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Konsekvensutredning gällande förslag till ändringar i 

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om 

bekämpningsmedel 

 
Konsekvensutredningen har begränsats till 6 § förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. 

1. Problembeskrivning och förslagets syfte  

Regeringen har genomfört ändringar i flera regler om bekämpningsmedel. 

Regeländringarna innebär att vissa bestämmelser i Kemikalieinspektionens 

föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel nu har en felaktig lydelse. Det 

aktuella förslaget syftar till att följdändra föreskriftsbestämmelserna, så att de 

överensstämmer med regeringens regeländringar. I remisspromemorian beskrivs 

innebörden av regeringens regeländringar närmare, samt vilka följdändringar som 

krävs i KIFS 2008:3 (se rubrik 1 i remisspromemorian).  

Vissa bestämmelser i KIFS 2008:3 har en lagtekniskt felaktig eller otydlig lydelse i 

förhållande till bestämmelser i EU-rättsakter eller i förhållande till den ursprungliga 

avsikten med föreskriftsbestämmelserna. Förslaget syftar till att korrigera dessa 

föreskriftsbestämmelser (se rubrik 2 i remisspromemorian).  

Genom ändringsföreskrift 2013:3 upphävdes föreskriftsbestämmelser om forskning- 
och utveckling för biocidprodukter som omfattas av äldre nationella regler. 
Konsekvensen av att bestämmelserna upphävdes blev dock inte den avsiktliga, efter 
den tolkning av övergångsbestämmelserna i EU:s biocidförordning som de behöriga 
myndigheterna nu tillämpar. Förslaget syftar därför till att återinföra bestämmelserna. 
(se rubrik 3 i remisspromemorian).  

2. Alternativa lösningar 

Eftersom de föreslagna ändringarna utgör rena följdändringar till regeringens 
regeländringar samt korrigeringar av felaktigheter, saknas alternativa lösningar.  
 
Om ingen reglering kommer till stånd kvarstår felaktigheterna i reglerna.  
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3. Berörda 

Berörda är de aktörer som tillhandahåller bekämpningsmedel på marknaden samt 
bekämpningsmedelsanvändare, samt de inspektörer vid kommuner och länsstyrelser 
som tillämpar bestämmelserna.  

4. Bemyndiganden 

Föreskrifterna beslutas med stöd av 15 § förordning (2001:100) om den officiella 
statistiken, 34 och 40 §§ förordningen (2000:338) om biocidprodukter som innehåller 
nematoder, insekter eller spindeldjur, 29 och 36 §§ förordningen (2006:1010) om 
växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur, 2 kap. 4 och 9 
§§, 3 kap. 5 och 8 §§ samt 4 kap. 3, 5, 16, 23 och 25 §§ förordning (2014:425) om 
bekämpningsmedel. 

5. Identifierade konsekvenser 

Förslaget syftar till att korrigera bestämmelser som är felaktiga. Ändringsförslaget 
skulle innebära att de berörda kan efterleva och tillämpa rätt regler.  
 
Återinförandet av forsknings- och utvecklingsbestämmelserna för nationellt reglerade 
biocidprodukter innebär en lättnad för sådan forskning och utveckling som enligt de 
föreslagna bestämmelserna inte kräver dispens. Detta innebär att de berörda 
företagen inte behöver betala ansökningsavgift för dispens för viss typ av forskning- 
och utveckling, samt lättas från den administrativa börda som dispensförfarandet 
innebär.  

6. Förslagets överensstämmelse med EU-rätten  

Kemikalieinspektionen bedömer att de föreslagna regeländringarna är förenliga med 
EU-rätten.  
 
Eftersom återinförandet av forskning- och utvecklingsbestämmelserna för nationellt 
reglerade biocidprodukter utgör en lättnad, krävs ingen anmälan enligt förfarandet 
för tekniska handelshinder.   

7. Tidplan och informationsinsatser 

Remisstiden pågår från den 27 juni till och med den 1 september 2017. 
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 9 oktober 2017.  
 
Föreskriftsändringar meddelas vanligtvis på Kemikalieinspektionens hemsida vid 
remittering och beslut, samt i Kemikalieinspektionens nyhetsbrev. De aktuella 
ändringarna bedöms inte vara av sådant intresse att det finns behov av 
informationsinsatser utöver de vanliga. 
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Föreskrifter om ändring i 
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 
2008:3) om bekämpningsmedel; 

beslutade den Klicka här för att ange datum.. 

Kemikalieinspektionen föreskriver med stöd av 15 § förordning 

(2001:100) om den officiella statistiken, 34 och 40 §§ förordningen 

(2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter 

eller spindeldjur, 29 och 36 §§ förordningen (2006:1010) om 

växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller 

spindeldjur, 2 kap. 4 och 9 §§, 3 kap. 5 och 8 §§ samt 4 kap. 3, 5, 

16, 23 och 25 §§ förordning (2014:425) om bekämpningsmedel i 

fråga om Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3)  

 

dels att 2 kap. 7 och 9 §§ samt bilaga 4 ska upphöra att gälla,  

dels att 1 kap. 1 - 2 §§, 2 kap. 1– 4, 8 samt 11 §§, 4 kap. 2, 4-6 §§, 

bilagorna 1-3, 6 samt rubriken närmast före 4 kap. 5 § ska ha följande 

lydelse. 
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1 kap. Övergripande bestämmelser  

Tillämpningsområde   

1 §1 Bestämmelserna i detta kapitel gäller utöver följande 

bestämmelser: 

- förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av 

den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på 

marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 

91/414/EEG 

- Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 528/2012 av 

den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och 

användning av biocidprodukter 

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 

4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning 

av alla existerande verksamma ämnen som används i 

biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 528/2012 

- förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur 

som bekämpningsmedel  

- förordning (2000:338) om biocidprodukter som innehåller 

nematoder, insekter eller spindeldjur som fortfarande ska tillämpas 

för de godkännanden som har meddelats enligt de förordningarna 

enligt övergångsbestämmelserna till förordning (2016:402) om 

nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel 

- förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller 

nematoder, insekter eller spindeldjur, och som fortfarande ska 

tillämpas för de godkännanden som har meddelats enligt de 

förordningarna enligt övergångsbestämmelserna till förordning 

(2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som 

bekämpningsmedel.  

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av 

den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande 

och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk 

kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och 

upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 

___________________________________ 
1 Senaste lydelse KIFS 2014:6. 
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kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 

76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 

93/105/EG och 2000/21/EG 

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om 

klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 

blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG 

och 1999/45/EG samt ändring av förordningen (EG) nr 1907/2006   

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av 

den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier 

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om 

långlivade organiska föreningar och om ändring av direktiv 

79/117/EEG 

- Miljöbalken (1998:808), särskilt 2 och 14 kap.  

- Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska 

organismer, särskilt skyldigheten att göra anmälan till 

Kemikalieinspektionens produktregister, och tillståndskraven för 

särskilt farliga produkter 

- Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska 

produkter och biotekniska organismer, särskilt bestämmelserna om 

förpackning och förvaring, anmälan till produktregistret och 

begränsningar 

 

- Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten  

 

 

Definitioner  

2 § 2 Termer och begrepp som används i miljöbalken, förordning 

(2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer, 

förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, samt förordning 

(2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter 

eller spindeldjur och förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel 

som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur som 

fortfarande ska tillämpas för de godkännanden som har meddelats 

enligt de förordningarna, har samma betydelse i dessa föreskrifter.  

I fråga om växtskyddsmedel som prövas enligt förordning (EG) nr 

___________________________________ 
2 Senaste lydelse KIFS 2014:6. 
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1107/2009 gäller de termer och begrepp som används i den 

förordningen.3 

 
2 kap. Gemensamma bestämmelser för alla 

bekämpningsmedel  

1 § 4 Detta kapitel innehåller bestämmelser som är gemensamma för 

växtskyddsmedel och biocidprodukter. Här finns också 

bestämmelser om bekämpningsmedel som består av nematoder, 

insekter eller spindeldjur, som gäller de godkännanden som har 

meddelats enligt förordning (2000:338) om biocidprodukter som 

innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur, eller förordning 

(2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, 

insekter eller spindeldjur.  

Närmare bestämmelser om växtskyddsmedel finns i 3 kap. I 4 kap. 

finns särskilda bestämmelser om sådana biocidprodukter som avses 

i 4 kap. 1 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.  

 

 

Bekämpningsmedel som följer nationella bestämmelser  

 

2 § 5 Kemikalieinspektionen tillhandahåller, efter begäran av den 

som tänker ansöka om godkännande, vägledning och formulär för 

ansökan om godkännande av biocidprodukter och godkännande av 

verksamma ämnen i biocidprodukter.  

 

3 § 6 Den som har fått ett beslut om godkännande att släppa ut ett 

bekämpningsmedel där den verksamma organismen utgörs av 

nematoder, insekter eller spindeldjur, och som har meddelats enligt 

förordning (2000:338) om biocidprodukter som innehåller 

nematoder, insekter eller spindeldjur, eller förordning (2006:1010) 

om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller 

spindeldjur, ska förpacka och märka medlet så att det uppfyller 

kraven i 2 kap. 3 § miljöbalken.  

Förpackningarna ska märkas enligt bilaga 1.  

___________________________________ 
3 Sista stycket med hänvisningen till definitionen av ”tillhandahållande på 

marknaden” i EU:s biocidförordning tas bort eftersom det framgår av första stycket 
vilka definitioner som gäller. 
4 Senaste lydelse KIFS 2013:3. 
5 Senaste lydelse KIFS 2013:3.  
6 Senaste lydelse KIFS 2011:4. 



 

5 

KIFS 2017:  

    

I beslutet om godkännande kan ytterligare föreskrifter finnas om 

hur bekämpningsmedlet ska förpackas och märkas.  

 

Årlig redovisning av mängduppgifter  
 

Vad uppgifterna ska redovisa  

 

4 § 7 Den som någon gång under ett kalenderår har innehaft 

produktgodkännande för ett växtskyddsmedel, godkännande för en 

biocidprodukt eller ett bekämpningsmedel som består av 

nematoder, insekter eller spindeldjur som har meddelats enligt 

förordning (2000:338) om biocidprodukter som innehåller 

nematoder, insekter eller spindeldjur eller förordning (2006:1010) 

om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller 

spindeldjur, ska lämna mängduppgifter till Kemikalieinspektionen. 

Detsamma gäller för den som innehaft ett parallellhandelstillstånd 

för ett växtskyddsmedel enligt artikel 52 i förordning (EG) nr 

1107/2009.  

Uppgifterna ska så långt som möjligt redovisa: 

1. hur mycket av bekämpningsmedlet som har överlåtits för 

användning på den svenska marknaden, med tillägg av vad 

innehavaren själv har använt av medlet i Sverige,  

2. en grov uppskattning av hur medlets användning fördelas 

mellan jordbruk, skogsbruk, kommersiell frukt- och 

trädgårdsodling, industri samt hushållskonsumtion.  

 

 

Upphörande av godkännande  

 

Medel som inte längre är godkända  

 

8 § 8 Efter att ett godkännande för ett bekämpningsmedel har 

upphört att gälla tillämpas följande tidsfrister: 

 

1. När ett godkännande som har meddelats enligt förordning 

(2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter 

eller spindeldjur eller förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel 

som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur har upphört att 

___________________________________ 
7 Senaste lydelse KIFS 2011:4.  
8 Senaste lydelse 2016:2.  
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gälla, får bekämpningsmedlet i fråga inte längre saluhållas eller 

överlåtas av den som innehade produktgodkännandet om inte 

Kemikalieinspektionen beslutar annat i det enskilda fallet. De 

datum då dessa godkännanden har upphört förtecknas årsvis i bilaga 

3.  

 

2. När ett godkännande för ett växtskyddsmedel har upphört att 

gälla eller ändras får växtskyddsmedlet säljas och distribueras i 

högst sex månader efter godkännandets upphörande och befintliga 

lager får bortskaffas, lagras och användas i ytterligare högst tolv 

månader, dock inte efter de tidpunkter som anges i bilaga 3 eller de 

tidpunkter som fastställs i särskilda beslut.  

 

3. En biocidprodukt som varit godkänd  

a)  enligt EU:s biocidförordning, eller  

b) enligt nationell ordning och där dess samtliga verksamma 

ämnen är föremål för EU-rättsliga beslut om godkännande i aktuell 

produkttyp och där datum för godkännande inträffade före 

ikraftträdandedatum för EU:s biocidförordning, eller  

c) enligt nationell ordning och där något av dess verksamma 

ämnen är föremål för ett EU-rättsligt beslut om att inte godkänna 

ämnet för aktuell produkttyp,  

får efter godkännandets upphörande tillhandahållas på marknaden i 

högst 180 dagar, samt ytterligare högst 180 dagar för bortskaffande 

och användning av kvarvarande lager.  

Dessa anståndsperioder gäller dock endast om inte 

Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet beslutar om kortare 

anstånd, eller att inget anstånd medges. Beslut i enskilda fall 

förtecknas i bilaga 3.  

 

4. En biocidprodukt, som  

a) varit godkänd enligt nationell ordning, och där något av dess 

verksamma ämnen ännu inte är föremål för ett EU-rättsligt beslut om 

godkännande, och  

b) som inte innehåller något verksamt ämne som är föremål för 

EU-rättsligt beslut om icke-godkännande i aktuell produkttyp,  

får efter godkännandets upphörande tillhandahållas på marknaden 

endast av andra än den som senast innehade godkännandet, 

bortskaffas och användas i högst fem år efter det att godkännandet 

har upphört, dock inte efter de tidpunkter som anges i bilaga 3 eller 

de tidpunkter som fastställs i särskilda beslut. 
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Tillståndskrav för vissa bekämpningsmedel  

 

11 § 9 I 2 kap. 20 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 

anges vilka myndigheter som prövar frågor om användningstillstånd 

för växtskyddsmedel i klass 1 och 2. I 3 kap. 16 § förordning 

(2014:425) om bekämpningsmedel anges vilka myndigheter som 

prövar frågan om användningstillstånd för biocidprodukter i klass l. 

Kemikalieinspektionen anger i beslutet om produktgodkännande av 

ett växtskyddsmedel eller i beslutet om godkännande av en 

biocidprodukt vilken verksamhet ett klass 1-medel är avsett för. 

Därvid betecknar  

– L: verksamhet som huvudsakligen berör jordbruk, skogsbruk eller 

trädgårdsskötsel (tillståndsmyndighet: Statens jordbruksverk eller, 

efter Jordbruksverkets bestämmande, länsstyrelsen),  

– So: åtgärder mot ohyra och skadedjur enligt 9 kap. 9 § 

miljöbalken (tillståndsmyndighet: Folkhälsomyndigheten),  

– AV: annan verksamhet, t.ex. användning av träskyddsmedel och 

antifoulingprodukter (tillståndsmyndighet: Arbetsmiljöverket).  

Kunskapskraven för den som använder klass l-medel föreskrivs av 

respektive central tillståndsmyndighet. Om särskilt omfattande 

kunskapskrav gäller anger Kemikalieinspektionen detta med 

tilläggsbeteckningen X.  

 

 
4 kap. Särskilda bestämmelser om sådana biocidprodukter 

som avses i 4 kap. 1 § förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel  

 

Undantag från kravet på godkännande  

 

2 § 10 Kravet på godkännande av biocidprodukter i 4 kap. 2 § 

förordning (2014:425) om bekämpningsmedel ska inte tillämpas på 

biocidprodukter som definieras i eller ligger inom 

tillämpningsområdet för de instrument som det hänvisas till i artikel 

2 i förordning (EU) nr 528/2012, med avseende på syftet med dessa 

___________________________________ 
9 Senaste lydelse KIFS 2011:4.  
10 Senaste lydelse KIFS 2013:3. 



 

8 

KIFS 2017:  

    

instrument. Däremot ska nämnda godkännandekrav och 

bestämmelser tillämpas på produkter som omfattas av de 

instrumenten, om de till en del av användningsändamålen inte 

omfattas av de instrumenten.  

Kravet på godkännande av biocidprodukter i 4 kap. 2 § förordning 

(2014:425) om bekämpningsmedel ska inte heller tillämpas på färger, 

fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda att 

huvudsakligen användas för andra ändamål än bekämpning, förutsatt 

att de inte genom särskild benämning eller på något annat sätt anges 

vara avsedda som bekämpningsmedel.  

 

4 § 11
 Undantag från godkännandekravet i 4 kap. 2 § förordning 

(2014:425) om bekämpningsmedel gäller biocidprodukter av 

produkttyperna 1-7, 9, 11-13 och 22 i bilaga V till förordning (EU) 

nr 528/2012. Undantaget gäller som längst under de tidsfrister som 

framgår av artikel 89.2 andra stycket, 89.3, 89.4 eller 93 förordning 

(EU) nr 528/2012 eller artikel 21 i förordning (EU) nr 1062/2014. 

 

Undantagen i första stycket gäller dock inte för följande 

biocidprodukter:  

a. produkter mot organismer som bryter ned mjukgörare i 

polymeriserade material,  

b. produkter mot mikroorganismer på hudar och skinn,  

c. produkter avsedda för användning mot mikroorganismer i 

kemiska toaletter,  

d. produkter som är avsedda att användas mot slembildande 

mikroorganismer i maskinsystem inom pappers- och 

cellulosaindustrin,  

e. produkter mot alger och mikroorganismer i hav, sjöar och 

vattendrag.12  
 

4 a § 13 Undantag från kravet på godkännande i 4 kap. 2 § 

förordning (2014:425) om bekämpningsmedel gäller även 

biocidprodukter i produkttyp 19 vars verksamma ämnen enbart 

består av livsmedel eller foder. Vad som avses med livsmedel eller 

foder definieras i artikel 6 i förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 

december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som 

___________________________________ 
11 Senaste lydelse 2013:3.  
12 Sista stycket tas bort eftersom tidsfristerna numera framgår av andra meningen.  
13 Senaste lydelse KIFS 2013:3. 
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avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden. 

Undantag enligt denna bestämmelse gäller under de tidsperioder 

som framgår av artikel 21.1 eller 21.3 förordning (EU) nr 

1062/2014, eller artikel 89.2 andra stycket, 89.3 eller 89.4 

förordning (EU) nr 528/2012 om de förutsättningar som anges i de 

artiklarna är uppfyllda.  

 

 

Forskning och utveckling 

 

5 § 14 Experiment eller försök för forsknings- eller 

utvecklingsändamål som omfattar tillhandahållande på marknaden 

eller användning av en icke godkänd biocidprodukt eller godkänd 

biocidprodukt för vilken experimentet eller försöket med andra 

villkor än de godkända får utföras endast om följande villkor är 

uppfyllda.  

1. De berörda fysiska eller juridiska personerna ska upprätta och 

behålla skriftliga redogörelser med detaljerade uppgifter om 

biocidproduktens eller det verksamma ämnets identitet, 

märkningsdata, levererade mängder samt namn och adress på dem 

som tar emot biocidprodukten eller det verksamma ämnet, samt 

utarbeta en akt som innehåller alla tillgängliga uppgifter om möjliga 

effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljön. Dessa 

uppgifter ska på begäran göras tillgängliga för tillsynsmyndigheten. 

2. Undantaget gäller endast de biocidprodukter som omfattas av 

artikel 89.2 eller 93 i förordning (EU) 528/2012 eller artikel 21 i 

förordning (EU) nr 1062/2014, under de tidsperioder som framgår 

av dessa artiklar. 

 

5 a § Tillhandahållande på marknaden enligt 5 § får inte avse något 

experiment eller försök, som kan innebära eller få till följd att 

produkten eller ämnet släpps ut i miljön, om inte 

Kemikalieinspektionen efter en bedömning av tillgängliga uppgifter 

har beslutat om dispens och fastställt begränsningar för de mängder 

som får användas och de områden som får behandlas.   

 

 

 

___________________________________ 
14 Tidigare 5 § upphävd genom KIFS 2013:3.  
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Förpackning och märkning  

 

6 § 15 Förpackningen till en biocidprodukt ska när produkten 

tillhandahålls på marknaden vara märkt enligt bestämmelserna i 

bilaga 2. För sådana bekämpningsmedel där den verksamma 

organismen utgörs av nematoder, insekter eller spindeldjur, och där 

godkännande har meddelats enligt förordning (2000:338) om 

biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller 

spindeldjur eller förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som 

innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur, gäller 

bestämmelserna i 2 kap. 3 §.  

Uppgifterna som lämnas i märkningen ska överensstämma med 

motsvarande uppgifter som anges i beslutet om godkännande. 

Märkning på svenska språket ska finnas på biocidprodukter som 

släpps ut på den svenska marknaden.  

För biocidprodukter som är undantagna från kravet på 

godkännande enligt 4 kap. 4 och 4a §§ ska uppgifter enligt bilaga 2 

lämnas, förutom de uppgifter som är angivna i punkterna b, d, e och 

k i bilagan. Därutöver ska uppgifter lämnas om det 

användningsområde som biocidprodukten är avsedd för.  

 

_______ 

 

 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den xx xx 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
15 Senaste lydelse 2010:2 
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Bilaga 1 16 

 
Märkning av bekämpningsmedel i form av nematoder, 

insekter och spindeldjur, 2 kap. 3 §  

Förpackningen till ett bekämpningsmedel i form av nematoder, 

insekter eller spindeldjur ska vara tydligt och outplånligt märkt 

med:  

a) bekämpningsmedlets handelsnamn eller beteckning.  

b) Namn och adress för den som fått godkännandet, 

registreringsnumret för godkännandet och, i förekommande fall, 

namn och adress för den som är ansvarig för den slutliga 

förpackningen och märkningen.  

c) Den verksamma organismens vetenskapliga namn. Namnet ska 

överensstämma med det som anges i beslutet.  

d) Relevant uppgift om mängden levande organismer per volym- 

eller viktenhet.  

e) Bekämpningsmedlets satsnummer eller annat identifieringssätt.  

f) Information om första hjälpen. Uppgift om att förpackningen inte 

får återanvändas, om det inte är fråga om behållare som är särskilt 

avsedda för återanvändning, omladdning eller påfyllning av 

tillverkaren eller distributören.  

g) Särskilda risker för människor, djur eller miljö.  

h) Säkerhetsföreskrifter för skyddet av människor, djur eller miljö.  

i) Typ av beredning.  

j) Godkända användningsområden för bekämpningsmedlet samt 

särskilda förhållanden som medför att medlet kan användas eller 

inte bör användas.  

k) Anvisningar om användning och dosering för varje 

användningsområde som omfattas av godkännandet.  

l) Särskilda försiktighetsmått vid spridningen  

m) Texten "Läs medföljande anvisningar före användningen.  

n) Anvisningar för att slutligt omhänderta bekämpningsmedlet och 

förpackningen på ett säkert sätt.  

o) Sista användningsdag.  

p) Texten ”För att undvika risker för människa och miljö, följ  

bruksanvisningen”.  

q) Uppgifter som visar att användningen av bekämpningsmedlet är 

begränsad till den användarkategori som anges i beslutet.  

___________________________________ 
16 Senaste lydelse 2011:4 
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Om utrymmet på förpackningen är otillräckligt får uppgifterna 

enligt punkt k lämnas i form av ett separat informationsblad, som 

åtföljer varje förpackning. Vid tillämpningen av dessa föreskrifter 

ska ett sådant informationsblad anses som en del av märkningen.  
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Bilaga 217  

 

Märkning av biocidprodukter, 4 kap. 6 §  

Förpackningen till en biocidprodukt ska, i den mån uppgifterna inte 

redovisas genom den märkning som avses i Kemikalieinspektionens 

föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av 

kemiska produkter, eller redovisas genom den märkning som avses 

i förordning (EG) nr 1272/2008, vara tydligt och outplånligt märkt 

med:  

a) Alla verksamma ämnens identitet och koncentration i metriska 

enheter.  

b) Det registreringsnummer som den behöriga myndigheten har 

tilldelat biocidprodukten vid godkännandet eller registreringen.  

c) Typ av preparat (flytande koncentrat, granulat, pulver, fast form 

osv.).  

d) Det användningsområde som biocidprodukten är godkänd för. 

För biocidprodukter som släpps ut på den svenska marknaden ska 

dessutom följande text anges i anslutning till användningsområdet: 

”All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits”.  

e) Anvisningar om användning och dosering, uttryckta i metriska 

enheter, för varje användning som godkännandet omfattar.  

f) Uppgifter om troliga direkta eller indirekta negativa biverkningar 

och anvisningar om första hjälpen.  

g) Texten ”Läs medföljande anvisningar” om produkten åtföljs av 

ett informationsblad.  

h) Anvisningar för säkert bortskaffande av biocidprodukten och 

dess förpackning, inbegripet eventuellt förbud mot återanvändning 

av förpackningen.  

i) Formuleringens satsnummer eller beteckning samt sista 

användningsdatum vid normala lagringsförhållanden.  

j) Den tid som behövs för att biocidprodukten ska verka, den tid 

som ska förflyta mellan två behandlingar med biocidprodukten eller 

mellan en behandling och följande användning av den behandlade 

produkten eller följande tillträde för människor eller djur till det 

område där biocidprodukten har använts, inbegripet uppgifter om 

medel och metoder för sanering samt den tid som krävs för 

ventilation av behandlade områden. Uppgifter om lämplig 

rengöring av utrustning. Uppgifter om försiktighetsåtgärder vid 

___________________________________ 
17 Senaste lydelse KIFS 2009:5. 
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användning, lagring och transport (exempelvis personliga 

skyddskläder och personlig skyddsutrustning, brandskyddsåtgärder, 

övertäckning av möbler, avlägsnande av livsmedel och foder samt 

anvisningar om hur exponering av djur kan förhindras).  

I tillämpliga fall ska också följande anges:  

k) De användarkategorier som biocidprodukten är begränsad till. 

För biocidprodukter som släpps ut på den svenska marknaden ska 

dessa uppgifter utgöras av följande:  

- Den behörighetsklass produkten har hänförts till enligt  
3 kap. 7 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. 

- Upplysningen "Endast för yrkesmässigt bruk efter särskilt 

tillstånd". Anges för biocidprodukter som tillhör behörighetsklass 1.  

- Upplysningen "Endast för yrkesmässigt bruk". Anges för 

biocidprodukter som tillhör behörighetsklass 2.  

l) Uppgifter om särskilda faror för miljön, särskilt när det gäller 

skydd av icke-målorganismer och förhindrande av förorening av 

vatten.  

m) Mikrobiologiska biocidprodukter ska märkas i enlighet med 

kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/54/EG av den 

18 september 2000 om skydd för arbetstagare mot risker vid 

exponering för biologiska agens i arbetet (sjunde särdirektivet enligt 

artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 

Uppgifterna under a, b och d, samt i förekommande fall g och k ska 

alltid finnas på produktetiketten.  

Uppgifterna under c, e, f, h, i, j och l får anges på annat ställe på 

förpackningen eller i ett separat informationsblad som i så fall ska 

åtfölja varje förpackning och anses som en del av märkningen.  
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Bilaga 318 
 

Tidsfrister för tillhandahållande och användning av 

bekämpningsmedel vars godkännande har upphört,  

2 kap. 8 §  

 

Tidsfrister för växtskyddsmedel, samt sådana biocidprodukter 

som omfattas av 2 kap. 8 § p.4  

 

 

 
Reg 

nr 

Benämning Den som 

innehaft 

godkännandet 

får inte 

saluföra eller 

överlåta 

medlet efter 

Medlet 

får inte 

saluhållas 

eller 

överlåtas 

av andra 

efter 

Medlet får 

inte 

bortskaffas, 

lagras eller 

användas 

efter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________________ 
18 Senaste lydelse 2016:2.  
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Bilaga 6 19 

Utvidgade produktgodkännanden för mindre 

användningsområden för växtskyddsmedel, 3 kap. 4 § 

 

 

 

___________________________________ 
19 Senaste lydelse 2016:2.  




