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Förslag till ny vägledning om tillstånd och anmälan för användning av 
växtskyddsmedel inom särskilda områden 

 

Svenskt Växtskydd uppskattar möjligheten att få yttra sig över förslag till ny vägledning 

om tillstånd och anmälan för användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden.    

 

Förslaget till ny vägledning innehåller tolkningar av de bestämmelser som ligger till 

grund för tillstånds- och anmälningsplikten. Svenskt Växtskydds bedömning är att dessa 

tolkningar ligger inom ramen för befintlig lagstiftning och andra vägledningar inom 

området.  

 

Förslaget till ny vägledning har som syfte att underlätta kommunernas handläggning av 

ansökningar om tillstånd och anmälningar. Svenskt Växtskydd vill i detta sammanhang 

poängtera att alternativ till kemisk bekämpning kan vara omfattande både tids- och 

kostnadsmässigt. Det är därför viktigt att kommunerna vid handläggning av ansökningar 

om tillstånd och anmälningar inte ställer ekonomiskt orimliga villkor. Det är också 

viktigt att kommunerna inte avslår ansökningar om användning av kemiska 

växtskyddsmedel med hänvisning till att alternativen mekanisk eller termisk behandling 

och biologisk bekämpning med mikroorganismer ska tillämpas i det fall då dessa 

alternativ innebär höga merkostnader för den sökande.   

 

Svenskt Växtskydd är skeptiska till hur kommuner ska kunna göra en bedömning av 

huruvida syftet med en bekämpning kan uppnås genom användning av 

allmänkemikalier eller växtskyddsmedel med låg risk istället för kemiska 

växtskyddsmedel. I de fall då det inte finns allmänkemikalier alternativt 

växtskyddsmedel med låg risk tillgängliga på marknaden för att täcka ett visst 

bekämpningsbehov är det lätt för verksamhetsutövaren att motivera sitt beslut att 

använda kemiska växtskyddsmedel. I de fall då det däremot finns allmänkemikalier 

alternativt växtskyddsmedel med låg risk tillgängliga på marknaden kan det uppstå 

diskussion mellan kommunen och verksamhetsutövaren om vad som bedöms vara en 

rimlig effekt och om eventuella merkostnader för att avstå från användning av kemiska 

växtskyddsmedel. Detta hör delvis ihop med stycket ovan.  

 



 

 

Svenskt Växtskydd önskar att Naturvårdsverket kontinuerligt ger stöd till kommunerna 

gällande frågor om vad som bedöms vara rimliga merkostnader och olika 

bekämpningslaternativs effekt. Detta kan förslagsvis ske genom fortutbildningar och 

diskussioner om vad som legat till grund för olika kommuners bedömningar i enskilda 

fall.  
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