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Yttrande 

Tillstånd till användning av kemiska bekämpningsmedel inom 

vattenskyddsområden – vägledning för prövningen 

Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över Naturvårdsverket och Havs 

och Vattenmyndighetens omarbetade förslag till vägledning för prövningen avseende tillstånd till 

användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Yttrandet har skrivits av 

Anette Bramstorp. 

Sammanfattning 

 Precis som vi uppgett vid den tidigare remissomgången är dessa praktiska råd och riktlinjer 
efterlängtade. Överlag anser vi att vägledningen ger en bra gemensam kunskapsbas för både 
handläggare vid tillståndprövande myndighet och verksamhetsutövare som berörs av 
vattenskyddsområden. 

 Tyvärr ser vi att den bakgrundsbild som gavs i förra förslaget angående statusen i våra 
vattentäkter kortats ned och nu enbart nämns kort i förordet. Vi saknar denna del då det gav 
en viktig verklighetsförankring och bidrog till att belysa komplexiteten i frågan. 

 Det poängteras upprepade gånger att det är verksamhetsutövarens ansvar att redovisa 
tillräckliga uppgifter så att myndigheten kan fatta ett välgrundat beslut. De uppgifter och 
underlag vägledningen föreslår är omfattande. Knutet till detta saknar vi en diskussion kring 
vikten av tillräcklig kompetens hos den som handlägger och fattar beslut.     

Syfte, sid 12 

Syftet med vägledningen framgår tydligt både i eget stycke under Syfte och målgrupp (sid 12) och i 
sammanfattningen (sid 8). Dock anser vi att det fjärde syftet under rubriken Syfte och målgrupp 
inte riktigt speglar vägledningens innehåll. Vi anser att vägledningens tyngdpunkt ligger på de tre 
föregående punkterna; att bidra till ett effektivt skydd av vatten, att beskriva regelverket och att bidra 
till en enklare och enhetlig handläggning. Om ytterligare syften ska lyftas fram anser vi att det är mer 
rättvisande att lyfta fram att ett syfte är att ge vägledning kring hur ett beslut bör utformas för att vara 
möjligt att överklaga i valda delar, tydligt att följa och möjligt att kontrollera vid tillsyn. 

Handläggning av tillståndsärenden, från sid 19 

Behov av kompetens 

Vi saknar en diskussion kring behov av tillräcklig kompetens även hos den som ska handlägga och ge 

förslag, eller besluta, om tillstånd.  

Vägledningen är relativt förklarande och tydlig när det gäller beskrivning av vad ansökan ska innehålla 

och hur riskbedömning kan göras, där huvudfokus för det senare är tolkning av resultat från simuler-

ingar i MACRO-DB. Vad gäller simuleringar i MACRO-DB finns idag lämpliga kurser som ges av CKB 

och det är därmed enkelt att skaffa sig kunskap kring detta. Det underlag som verksamhetsutövaren 

ska lämna in med ansökan omfattar enligt vägledningen dock mer än så. Förutom detaljerade 

uppgifter om platsen och de växtskyddsmedel som ansökan avser ska ansökan även innehålla en 



 

 

beskrivning av hur verksamhetsutövaren tillämpar integrerat växtskydd och produktvalsprincipen. Att 

bedöma detta kräver dock stor kunskap om växtodling och växtskydd.  

Uppgifter om växtskyddsmedlet och användningen, sid 23 

Vi anser att integrerat växtskydd och produktvalsprincipen bättre kan diskuteras vid rådgivning och 

tillsyn än i samband med själva ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområdet. Detta hindrar dock 

inte att myndigheten i sitt beslut informerar om dessa krav, precis som vägledningen rekommenderar 

att man gör avseende lagkraven kring funktionstest och säker förvaring. 

Att bedriva integrerat växtskydd är idag ett lagkrav och detta ska följas upp vid den vanliga tillsynen. 

Att inkludera detta i ansökan på det sätt vägledningen föreslår, måste samtidigt innebära att tillstånds-

givande myndighet ska väga in detta i sin bedömning och att det påverkar det beslut myndigheten 

fattar. Med de erfarenheter vi har av handläggning så här långt är vi rädda att kravet enbart blir en 

svår och tidskrävande uppgift för verksamhetsutövaren, att i skrift försöka formulera alla ställnings-

taganden man gör i växtodlingen. Precis som vi diskuterar ovan krävs ingående kunskaper om 

växtodling och växtskydd för att bedöma om integrerat växtskydd och produktvalsprincipen tillämpas i 

tillräcklig omfattning. Fokus vid prövning av en tillståndsansökan bör ligga på risken med olika 

verksamma ämnen och utifrån detta en bedömning av om det finns bättre alternativ.  

Integrerat växtskydd och produktvalsprincipen är också frågor som med fördel kan diskuteras vid 

exempelvis informationsmöten inför en ny ansökningsomgång. Vikten av att ha en bra dialog mellan 

lantbrukare och myndighet är för övrigt en fråga som inte belyses i vägledningen men som i praktiken 

värdesätts högt av båda parter.  

Uppgifter om platsen, sid 21 

Jordprofilens uppbyggnad och markanvändningen i området är av central betydelse för prövningen 

och de krav och begränsningar kommunen kan ställa på verksamheten. Vi vill därför återigen peka på 

att det bör vara ett gemensamt intresse för verksamhetsutövare och vattentäktens huvudman att 

underlaget så bra som möjligt överensstämmer med verkligheten. Vi anser att det är viktigt att vara 

överens kring detta och att detta är en diskussion som med fördel kan göras utanför ansöknings-

förfarandet och på så sätt spara tid och kostnader för båda parter.  

Vi ifrågasätter starkt om det är rimligt att hänvisa till markkarteringsrådets rekommendationer 

avseende provtäthet och frekvens. Vår uppfattning är att dessa är framtagna med syftet att belysa 

näringsinnehållet. Den information vi har är att innehållet av ler, silt och sand inte ändras inom 

överskådlig tid varför det bör vara viktigare att få en representativ bild av fälten än att proven tas med 

dessa intervall.  

Andra omständigheter att vara uppmärksammad på, sid 34 

Vi ställer oss lite frågande till den reservation som görs i vägledningen angående kumulativa effekter.  

För att förtydliga och minska risken för misstro måste begreppet kumulativa effekter i så fall förklaras 

mer. Så som vi förstår det går det i MACRO-DB att ta hänsyn till både stor andel odling i ett område 

och till en frekvent användning och på så sätt få ett värsta fall-scenario.  

Genomsläppliga ytor, sid 36 

Vi ser att det för mycket genomsläppliga ytor ges exemplet mullfattig mark. Vi tror att detta är 

missvisande då mullfattig mark med automatik inte klassas som mycket genomsläpplig mark. Med 

mycket genomsläpplig mark avses enligt vad vi förstår hårdgjorda ytor utan matjordslager och därmed 

liten biologisk aktivitet, vilka i och för sig är fattiga på mull. Odlad mark kan vara mullfattig i 

matjordslagret och om så är fallet simuleras risken för läckage med utgångspunkt från det.   

Exempel på villkor, sid 38 

Vår erfarenhet är att det är viktigt att villkor som åtföljer ett beslut är tydliga att både följa och 

kontrollera vid tillsyn. Därför anser vi att de exempel på villkor som ges i vägledningen kan behöva 

förtydligas ytterligare. Exempelvis bör villkoret om bekämpningströsklar och dosnycklar förtydligas 

med att de ska vara styrande i de fall sådan finns. På samma sätt upplever vi att det är otydligt vad som 

avses med ”motsvarande säker plats” under villkoret om påfyllningsplats för sprutan. Även villkoret 



 

 

om att spridning inte får ske om det finns risk för ”omfattande nederbörd” dagen efter spridning 

innehåller en osäkerhet i tolkningen. 

Ändring av tillstånd, sid 42 

Vi förstår att handläggning måste ta tillräcklig tid för att vara rättsäker och korrekt. Dock är det idag 

anmärkningsvärt stor skillnad mellan olika kommuner. I synnerhet vad gäller ändring av tillstånd där 

det kan variera mellan att tillstånd kan ges inom loppet av en dag, om man kan visa att verksamma 

ämnen i produkterna innebär liten risk, till att en ändring ska gå ”den vanliga vägen” vilket kan ta mer 

än 5 veckor. Vi skulle önska en bedömning i vägledningen av vad som rimligen kan anses vara 

skyndsamt. Vi vill poängtera att långa handläggningstider kan innebära en motsättning vad gäller 

tillämpningen av integrerat växtskydd och produktvalsprincipen. 
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