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Svenskt Växtskydds synpunkter och kommentarer angående dokumentet 

Rationella miljöriskbedömningar – resultat och effekter av genomförda 

insatser samt planerade insatser i projektet 
 

Svenskt Växtskydd har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på avsnittet om projektets 

fortsättning i dokumentet ”Rationella miljöriskbedömningar – resultat och effekter av 

genomförda insatser samt planerade insatser i projektet”. Svenskt Växtskydd är tacksamma 

för den möjligheten. Förutom att kommentera projektets fortsättning har vi valt att också 

kommentera delar av dokumentets inledande text. 

 

 

Databas över Risknivåer för Produkter (DaRP) 

Svenskt Växtskydd uppskattar att vi fått möjligheter att själva granska databasen DaRP. 

När det här skrivs har vi emellertid inte hunnit att analysera den närmare. 

 

Mycket viktigt är att den oerhört stora mängd data som matats in i DaRP är korrekt och 

matats in utan fel. Hur säkerställs det? 

 

Som vi förstått och som framgår av texten i dokumentet gör databasen standardiserade 

beräkningar av risk. Hur dessa beräkningar av riskkvoter görs är synnerligen viktigt. Hur 

det går till framgår inte och behöver förklaras. Svenskt Växtskydd önskar få en redogörelse 

för den beräkningsmetod/modell som används. Hur görs beräkningen? Hur värderas de 

olika faktorerna? Hur viktas olika faktorer? 

 

Är DaRP avsedd att användas endast som internt arbetsverktyg i syfte att hjälpa 

Kemikalieinspektionen att göra rätt prioriteringar i sitt arbete är vi naturligtvis positiva till 

det. Ordet prioriteringsverktyg som används i texten kan dock tolkas på olika sätt. Vilken 

typ av prioritering är det som avses? Om det som avses är ett hjälpmedel för att prioritera 

vad som är viktigt att lägga tid på inom en viss ansökan ser vi det som positivt. Vi är dock 

inte positiva till en prioritering mellan olika produkter där till exempel ”enkla” produkter 

får företräde. 
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Projektets fortsättning – nationella bedömningsfaktorer 

Som nästa steg i utvecklingsarbetet beskrivs att informationen i DaRP i kombination med 

aktuell kunskap om förekomst och effekter ska användas för att ta fram nationella 

bedömningsfaktorer. Som berörda intressenter nämns Naturvårdsverket, Havs- och 

Vattenmyndigheten, Sveriges Geologiska Undersökning och Jordbruksverket. Svenskt 

Växtskydd vars medlemsföretag i hög grad kommer att beröras av eventuellt kommande 

nationella bedömningsfaktorer vill med bestämdhet mena att vi också är intressenter. Vi 

anmäler därmed vårt intresse av att redan från början och sedan under hela utvecklings-

arbetet ha insyn i samt möjligheter att ge synpunkter på arbetet med att ta fram nationella 

bedömningsfaktorer. 

 

Vi noterar att i detta steg sker ingen förenkling för sökande företag då samma 

dokumentation som tidigare ska lämnas in. Som vi förstår det kommer DaRP i 

kombination med nationella bedömningsfaktorer enbart ge KemI vägledning till vilken del 

av den insända dokumentationen som de kan bortse från. 

 

I KemI:s tidigare svar på inkomna kommentarer till målbildsdokumentet ”Ändamålsenligt 

produktprövning” skrev KemI att ”Zon-överskridande ansökningar där Kemikalie-

inspektionen gör utvärderingen berörs inte av projektet”. En relevant fråga är hur många 

eller hur stor andel ansökningar som KemI menar att man kan använda nationella 

bedömningsfaktorer på? Vår uppfattning är att den absoluta majoriteten av ansökningar är 

zonansökningar, vilket även det utdrag ut KemI:s ärendekö som Svenskt Växtskydd har 

fått tagit del av visar. 

 

 

Projektets fortsättning – zongemensamma bedömningsfaktorer 

Som framgår av den juridiska bedömning som Kemikalieinspektionen gjort inom projektet 

måste riskbedömningar ske på ett sätt som är godtagbart för övriga länder inom zonen. 

Utvärderingar kan alltså inte utgå från nationella bedömningsfaktorer, utan man måste vara 

överens på zonnivå. Svenskt Växtskydd menar därför att arbetet med nationella 

bedömningsfaktorer inte bör initieras om det inte sker zongemensamt från början. 

 

Utvecklingen av ett nytt system för riskbedömning bör även ses i ett EU-perspektiv. Det är 

inte långsiktigt hållbart att Norra Zonen isolerar sig och flyttar sig längre från en EU-

gemensam hållning till riskutvärdering. Det finns idag en omfattande diskussion kring den 

ökande komplexiteten kring förfinade riskutvärderingar i hela EU, och vi delar KemI:s 

uppfattning att ett förenklat arbetssätt vore att föredra. Men för att det ska få verkliga 

konsekvenser för sökande företag måste detta ske på EU-nivå. All utveckling som bara 

syftar till förenklingar i ett land eller en zon leder tyvärr till merarbete för företagen som 

måste tillfredsställa en allt mer omfattande palett av önskemål från de olika zonerna och 

enskilda länder. 

 

 

Övriga kommentarer 

I arbetet med att ta fram nationella bedömningsfaktorer anges CKB (KompetensCentrum 

för Kemiska Bekämpningsmedel, SLU) som ett viktigt expertstöd. Svenskt Växtskydd 

håller med om att CKB har en viktig roll. Som vi skrev redan i vår förra skrivelse är den 

information som CKB tagit fram omfattande och bör kunna användas redan idag. Vi menar 
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att det nu är angeläget att Kemikalieinspektionen etablerar en process för revidering av de 

riktvärden som används för att värdera eventuella uppmätta fynd i övervakningen. Svenskt 

Växtskydd menar att det nu ett ypperligt tillfälle att revidera riktvärdena. 

 

 

 

För Svenskt Växtskydds medlemsföretag 

 
Anders Normann 

Verksamhetsledare 


