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Remissvar – EU-kommissionens förslag till förordning 
om hållbar användning av växtskyddsmedel
Arbetsmiljöverkets synpunkter
Arbetsmiljöverket har beretts möjlighet att yttra sig om EU-kommissionens 
förslag till förordning om handlingsplan för hållbar användning av 
växtskyddsmedel. Arbetsmiljöverket tar i detta svar enbart hänsyn till krav som 
rör arbetsmiljö och uttalar sig inte om övriga mål och aspekter.

I kapitel II ställs krav på att minska användningen och risken med 
användningen av växtskyddsmedel. Detta ska uppnås genom att i första hand 
använda integrerat växtskydd och i andra hand, när integrerat växtskydd inte 
räcker till, kemiska växtskyddsmedel. I bilaga I viktas de ur hälso- och 
miljösynpunkt farligare kemiska växtskyddsmedlen högre än de mindre farliga, 
för att styra över till användning av mindre farliga produkter. Detta är i 
samklang med åtgärdstrappan och våra regler för hur kemiska produkter ska 
väljas – i första hand eliminera den farliga produkten, det vill säga använda 
integrerat växtskydd, och om det inte går använda en mindre farlig produkt.

I kapitel IV ställs krav på elektronisk dokumentation av användning av 
integrerat växtskydd, användning av kemiska växtskyddsmedel samt 
rådgivning. Elektronisk dokumentation medför ytterligare arbetsuppgifter för 
den yrkesmässiga användaren av växtskyddsmedel, men underlättar 
myndighetskontroll när väl systemet finns på plats. 

I kapitel V ställs krav på att den yrkesmässiga användaren ska ha 
utbildningsbevis för genomgången utbildning och få rådgivning vid 
användning av kemiska växtskyddsmedel. Det finns redan nationellt krav i kap. 
2 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, på utbildningsbevis och i 
förekommande fall tillstånd, för att få använda växtskyddsmedel i klass 1 och 2. 

I kapitel VII ställs krav på utbildning och information till den yrkesverksamma 
användaren. Arbetsmiljöverket deltar i samarbete med andra myndigheter och 
organisationer i projektet Säkert växtskydd vars uppgift är att informera om 
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integrerat växtskydd och säker hantering och användning av kemiska 
växtskyddsmedel. Detta projekt finansieras i dagsläget av LRF. 
Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket samarbetar angående 
produktinformationen vid produktgodkännandet av nya växtskyddsmedel så 
att också arbetsmiljöaspekterna tillgodoses. Arbetsmiljöverket deltar i 
utbildningen av rådgivare vad gäller information om arbetsmiljö och 
användning av personlig skyddsutrustning. 

Förslaget till förordning om handlingsplan för hållbar användning av 
växtskyddsmedel är i de krav som berör arbetsmiljö i linje med vad som redan 
finns i våra nationella föreskrifter.

De som deltagit
Yttrandet har avgetts av generaldirektör Erna Zelmin. Närvarande har varit 
ställföreträdande generaldirektör Håkan Olsson och enhetschef Björne Olsson 
Schiess. Föredragande har varit handläggare Tatjana Weigelt.

Erna Zelmin    Tatjana Weigelt 
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