
Förenklingsförslag: Påminnelse om att 
det är dags att ansöka om 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 inte ha ett aktuellt godkännande från Jordbruksverket för växtskyddssprutan är 10 
000 kr. Därför vore det en stor trygghet om det fanns ett system som påminde sprutägaren om att det är 
dags att söka nytt godkännande. 

Varför är det ett problem? 
Det är ett lagkrav att växtskyddsprutor ska vara godkända av Jordbruksverket. Godkännandet baseras 
på resultatet från genomgången funktionstest. Lagkravet är att funktionstest ska göras vart tredje år och 
godkännandet gäller därmed för 3 år från datumet för den funktionstest som ligger till grund för ansökan om 
godkännande.  

Tidpunkten för ansökan om godkännande hos Jordbruksverket kan vara lätt att missa då det i praktiken inte 
är ovanligt att sprutägare testar sin spruta oftare än vart tredje år, och därmed lätt kommer i otakt med 
godkännandetiden.

I praktiken kan sprutan funktionstestas oftare än vad lagkravet kräver. Exempelvis rekommenderas sedan 
tidigare att sprutor som används mer än 25 hektar per rampmeter funktionstestas varje år. Detta kan också 
vara krav i certifieringssystem eller odlingskontrakt. Även för sprutor som används mindre än 25 hektar per 
rampmeter kan det i vissa certifieringssystem eller odlingskontrakt finnas krav på tätare testintervall än vart 
tredje år. 

Hur omfattande är problemet?  
Detta berör en stor andel av de lantbruksföretag i Sverige som har egen växtskyddspruta.

Vad är målet?  
Att en automatisk påminnelsefunktion kommer till stånd.  

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



Förslag på lösning
En automatisk påminnelsefunktion skulle exempelvis kunna baseras på de ansökningar som görs om 
godkännande och vara kopplat till Mina sidor på Jordbruksverket.

Det hade varit önskvärt att på Mina sidor kunna skräddarsy påminnelsen utifrån det intervall man vill ha 
för sina funktionstester och dessutom en påminnelse om när det är dags att ansöka om godkännande hos 
Jordbruksverket.

I dag skickar Jordbruksverket en generell påminnelse via e-post till alla med behörighet inför sprutsäsongen. 
En påminnelsefunktion på Mina sidor har diskuterats. De problem som identifierades var att godkännandet 
följer sprutan och inte personen som ansöker om godkännandet. Om sprutan säljs följer godkännandet med 
sprutan till en ny person. För att påminnelsefunktionen då ska fungera krävs att säljaren registrerar bytet 
eller att den nya ägaren lägger in sprutan manuellt. 

Ovanstående är egentligen inget hinder för en enklare lösning. En möjlighet att manuellt registrera sin 
utrustning och önskat intervall för påminnelse via mejl eller sms skulle troligen ändå upplevas som ett steg 
fram.

Nollalternativ
Utan ett system som underlättar finns en risk att fler råkar ut för miljösanktionsavgift, vilket inte alltid är 
miljömässigt befogat. 

Regelverk
Troligen berörs inga regelverk av förenklingsförslaget utan frågan är främst hur det tekniskt ska fungera.  

Kontaktperson
Malin Holmkvist och Anette Bramstorp
HIR Skåne AB
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