
Förenklingsförslag: Sänk 
sanktionsavgiften för att missa 
godkännande av sprutan 

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Sanktionsavgiften för att missa att ha en aktuellt godkännande från Jordbruksverket för växtskyddssprutan 
är mycket hög, 10 000 kr. 

Varför är det ett problem? 
Godkännande av växtskyddssprutan baseras på resultatet från genomgången funktionstest, vilket är 
det som ur miljösynpunkt är den viktiga åtgärden. Lagkravet att växtskyddssprutan ska vara godkänd 
av Jordbruksverket tillför ingen ytterligare miljönytta. Sanktionsavgiften står därför inte i proportion till 
miljöpåverkan.   
  

Hur omfattande är problemet?  
Detta berör alla företag i Sverige där någon form av bekämpning utförs med utrustning som kräver 
godkännande. 

Vad är målet?  
Målet är att sanktionsavgiften sänks, till en nivå som bättre överensstämmer med andra sanktioner.  

Förslag på lösning
Bakgrunden till varför det idag finns ett lagkrav som kräver att växtskyddssprutor som används yrkesmässigt 
är godkända av Jordbruksverket har behandlats i förenklingsförslaget ”Förenkla godkännandeprocessen 
för växtskyddsprutor”. Utredningen visade att lagkravet härrör från EU-lagstiftning och troligen, utifrån 
situationen i Sverige, införts i svensk lagstiftning på bästa sätt. Problemet är då att sanktionen för att missa 
godkännandet är förhållandevis hög, 10 000 kr. Då sanktion utdöms görs ingen skillnad på om sprutan 
är funktionstestad och i god kondition, vilket innebär att sanktionsavgiften i många fall troligen inte står i 
proportion till miljörisken. 

Idag är det: Förenklingsförslaget
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Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Ett förslag är att sanktionsavgiften sänks. Sanktionsavgiften är exempelvis lika hög som den avgift en 
försäljare av växtskyddsmedel kan åläggas att betala om denna tillhandahåller växtskyddsmedel på den 
svenska marknaden utan svensk märkning. Likaså som att som sprutförare använda växtskyddsmedel i klass 
I utan utbildning och behörighet. Sanktionerna som rör bekämpningsmedel, som berör allt från tillverkare 
och leverantörer till användare, varierar i regel mellan 5 000 och 10 000 kr. Att missa att söka godkännande 
från Jordbruksverket borde rimligen inte vara bland de högsta sanktionerna utan förr bland de lägre.  

Nollalternativ
Att inte ändra sanktionen leder till kostnader för lantbruksföretag, och administrativa kostnader för 
myndigheter, som ofta inte är miljömässigt motiverade.  

Regelverk  
Vad som är förknippat med sanktionsavgift och nivån på sanktionen finns i Förordning (2012:259) 
om miljösanktionsavgifter. Miljösanktionsavgift kopplat till godkännande av sprutan finns i kapitel 8, 
Bekämpningsmedel.  

12 §   För en överträdelse av 2 kap. 52 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att 
använda utrustning för spridning av växtskyddsmedel utan att kunna visa att utrustningen är godkänd av 
Statens jordbruksverk ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. 
Förordning (2015:388).   

Kontaktperson
Anette Bramstorp, HIR Skåne AB
E-post: hirskane@hushallningssallskapet.se
Telefon: 010-476 20 00 vxl
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