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DELEGATIONSBESLUT D §1995

Yttrande över om EU-kommissionens förslag till
förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel

RegeringskanslietM2022/ 01516

Yttrande

Bygg- och miljönämnden i Sigtuna kommun har fått möjligheten att yttra sig angående
EU-kommissionens förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel.

Bygg- och miljönämnden bedömer utifrån vår erfarenhet som kommunal tillsynsmyndighet
att följande behöver beaktas:

1. Nämnden ser en risk för att äldre verksamhetsutövare och andra med sämre datorvana kan

slås ut vid införandet av krav på digital redovisning.

2. Nämnden ser ett behov av att även utveckla digital registrering av bl.a. väder, plats och

mängden växtskyddsmedel vid själva sprutningen för att kunna säkerställa kontrollen av

växtskyddsmedel.

3. Rapportering till andra myndigheter måste ha ett tydligt syfte då det många gånger är svårt

att förstå varför vissa uppgifter ska rapporteras in.

4. Det är bra att användning av växtskyddsmedel i känsliga områden och inom tre meters

avstånd från sådana områden förbjuds. Det måste här även vara tydligt när undantag från

förbudet kan medges.

5. Det bör även ses över hur växtskyddsmedel får användas inom grundvattentäkternas

tillrinningsområden. I dag råder det olika krav för olika vattenskyddsområden.

6. Nämnden anser att två veckor är en för kort tid för att kunna fatta beslut i ärenden om

tillstånd att använda växtskyddsmedel. Det riskerar att leda till sämre beslut och sämre

rättssäkerhet för verksamhetsutövaren Det riskerar också att få negativa effekter för andra

ärenden hos myndigheten om prioritering av dessa ärenden ska ske på bekostnad av andra

ärenden oaktat riskerna för människors hälsa och miljön.

7. 10 år är ett för långt intervall för att förnya sin utbildning. Det i dag 5 -åriga intervallet är

mer lämpligt för att säkerställa kompetensen bland dem som utför sprutning

8. Registrering av sprutningsutrustning om den är i bruk eller inte förtydligar om

verksamhetsutövaren använder sin spruta eller inte. I dag är det osäkert om en

okontrollerad spruta har använts eller inte.

9. Kravet på att anlita en oberoende rådgivare varje år är omotiverad då många jordbrukare

har stor kunskap om växtskyddsmedlens effekter och sin egen marks förutsättningar.
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Ärendet

Regeringskansliet har remitterat en remiss som rör EU-kommissionens förslag till
förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel till Sigtuna kommuns bygg- och
miljönämnd. I dag utför Sigtuna kommuns bygg- och miljöförvaltningen årlig tillsyn på
flera av kommunens jordbruksverksamheter.

Bedömning

Utifrån bygg- och miljöförvaltningens erfarenhet av tillsyn av jordbruksverksamheter och
yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom Sigtuna kommun så gör förvaltningen
bedömningen att EU - kommissionens förslag till förordning om hållbar användning av
växtskyddsmedel är bra i stort.

Bygg- och miljöförvaltningen är positiv till att användningen av växtskyddsmedel
begränsas där allmänheten rör sig. Det är också viktigt att förslaget anger att medel
behöver avsättas så att jordbruksverksamheterna kan inskaffa de resurser de behöver för
att uppfylla denna förordning. I dag är många som bedriver jordbruksverksamhet inom
Sigtuna kommun äldre och vissa är inte bekväma med att hantera datorer i sin
verksamhet. Därför kommer vissa verksamhetsutövare behöva extra stöd och
utbildning så att de kan fortsätta men sin jordbruksverksamhet trots digitalisering och
krav på redovisning av användningen av integrerat växtskydd m.m. Det är även viktigt
att vi inte utvecklar nationella system där verksamhetsutövare får MSA eller liknande på
grund av bristande datakunskaper. Det är viktigt att integrera utbildning om den digitala
redovisningen i utbildningen för tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel.
Detta skulle ge alla som använder växtskyddsmedel yrkesmässigt en likvärdig bas att stå
på och underlätta steget inför digital redovisning för många.

Utveckling av elektronisk registrering av väder, tid, plats samt mängden växtskyddsmedel
skulle förbättra tillsynsmyndighetens möjlighet att följa upp och kontrollera användningen
av växtskyddsmedlen hos entreprenörer och övriga som utför sprutning. I dag fyller
verksamheten i en pappersjournal, och det saknas möjlighet för tillsynsmyndigheten att
verifiera när uppgifterna fyllts i. Det gör det vårt för tillsynsmyndigheten att säkerställa att
det väder, tid och mängd som anges verkligen stämmer överens med de verkliga
förhållandena vit tidpunkten för sprutning.

I artikel 18 "Användning av växtskyddsmedel i känsliga områden" punkt 5, anges att den
behöriga myndighet som avses i punkt 3 ska besluta om tillstånd att få använda ett
växtskyddsmedel inom två veckor från det att ansökan är inlämnad. Att inom två veckor
från det att en ansökan kommer in till myndigheten få in all information som behövs och
ta ett beslut är för kort tid för att säkerställa tillräcklig kvalitet i handläggningen. Det
riskerar att leda till sämre beslut och sämre rättssäkerhet för verksamhetsutövaren. Det
riskerar också att få negativa effekter för andra ärenden hos myndigheten om prioritering
av dessa ärenden ska ske på bekostnad av andra ärenden oaktat riskerna för människors
hälsa och miljön.
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Artikel 25 anger att utbildningsbevis eller en registrering ska vara giltigt i tio år för en
distributör eller en yrkesmässig användare och i fem år för en rådgivare. Bygg- och
miljöförvaltningen anser att 10 år är för lång tid då både lagstiftning och forskning kan
förändras. För att säkerställa kompetensen hos utövare och distributörer är de 5 år som
gäller i dag är ett lämpligare intervall för att kunna upprätthålla den kunskaperna.

Förvaltningen ser positivt på registrering av om sprutningsutrustning är i bruk eller inte då
detta kommer att förtydliga om verksamhetsutövaren använder sin spruta eller inte. I dag
finns det en osäkert om en okontrollerad spruta används eller inte. Kravet få att
avregistrera sprutan gör det mer tydligt för kontrollmyndigheterna om sprutan ska vara
kontrollerad eller inte.

Enligt bygg- och miljönämndens delegationsordning

Kaspar Fritz
Förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen


