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Yttrande 

Miljösanktionsavgift för överträdelse av förbud mot användning av 
växtskyddsmedel på vissa platser samt krav på tillstånd vid användning av 
växtskyddsmedel i handelsträdgårdar 

Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig till Miljödepartementet över 
promemorian rörande införande av miljösanktionsavgift för överträdelse av förbud mot användning av 
växtskyddsmedel på vissa platser samt införande av tillståndsplikt för yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel i handelsträdgårdar och andra kommersiella trädgårdar dit allmänheten har 
tillträde. Yttrandet har skrivits av Anette Bramstorp i samråd med kollegor. 

Våra synpunkter avseende föreslagna miljösanktionsavgifter 

Vi har inget att erinra vad gäller de föreslagna miljösanktionsavgifterna, som avser användning av 
växtskyddsmedel på platser där det enligt 2 kap. 37 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel 
råder förbud.  

Våra synpunkter avseende förslag på tillståndsplikt 

När det gäller förslaget att införa krav på tillstånd vid användning av växtskyddsmedel i handelsträd-
gårdar och andra kommersiella trädgårdar dit allmänheten har tillträde bedömer vi att det behöver 
klargöras vad som menas med att allmänheten har tillträde. För att kunna förstå om verksamheten i 
praktiken kommer att omfattas av tillståndsplikt behöver begreppet definieras tydligt. Får det 
exempelvis vägas in att allmänhetens tillträde till odlingen är väl avgränsat i tid i förhållande till 
bekämpningstillfället eller enbart är säsongsbetonat. Likaså, hur får man tänka om allmänheten 
normalt inte har tillträde till de delar av odlingen där bekämpning sker, d.v.s. att försäljningsplatsen är 
skilt från odlingsplatsen men inom samma verksamhetsområde. 
 
Utan en tydligare definition befarar vi att fler verksamheter kommer att omfattas av tillståndsplikt än 
tidigare. Vi är fundersamma över syftet med detta. Vi tänker att då allmänheten i regel inte har fritt 
tillträde till handelsträdgårdar och andra kommersiella trädgårdar borde de lagkrav som gäller all 
yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel vara tillräcklig. Målsättningen att skydda allmänheten 
torde redan uppfyllas genom de villkor som Kemikalieinspektionen beslutar i samband med 
produktens godkännande. Målsättningen att verka för en hållbar användning av växtskyddsmedel 
uppfylls redan genom lagkravet att tillämpa ett integrerat växtskydd, och den dialog som sker kring 
detta vid den kommunala tillsynen ute i verksamheten. Vi ser inte att den föreslagna tillståndsplikten 
medför ytterligare nytta ur miljö- och/eller hälsosynpunkt. Av erfarenhet från tillståndsplikt för 
användning av växtskyddsmedel inom andra område vet vi däremot att tillståndsplikt alltid medför en 
stor administrativ börda.      
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