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 Oktober 2011 

 

Lathund för tillståndsgivning/tillsyn inom 
vattenskyddsområde gällande kemiska bekämpningsmedel 
 
Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att 
hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde och det är beslutade 
föreskrifter som gäller. 
 

Objekt för tillsynen  
Jordbruk 
Skogsbruk 
Plantskolor 
Växthus  
Golfbanor 
Idrottsplatser/arenor 
Vägar/järnvägar (flygplatser) 
Offentliga miljöer (parker, gångbanor, kyrkogårdar etc.) 
Ställverk/transformatorstationer 

Lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd m.m. 
Enligt föreskrift SNFS 1997:2 §14 får bekämpningsmedel inte användas yrkesmässigt inom 
vattenskyddsområden utan tillstånd från kommunens miljönämnd. Tillståndskravet gäller 
därmed även om det inte ställs krav på tillstånd enligt skyddsföreskrifterna. En del 
skyddsföreskrifter har en strängare begränsning av bekämpningsmedelsanvändningen, 
exempelvis förbud. I de fallen gäller skyddsföreskrifterna.    
 
Gäller utöver miljöbalken: 
Förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer SFS 2008:245 
Förordningen om växtskyddsmedel SFS 2006:1010 
Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 
Statens naturvårdsverks föreskrift om spridning av kemiska bekämpningsmedel SNFS1997:2 
Statens jordbruksverks föreskrifter om skyldighet att föra anteckningar vid användning av 
bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter SJVFS 1999:94 
Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 2001:30 
Naturvårdsverkets Allmänna Råd 97:3 
Naturvårdsverkets Allmänna Råd 2000:7  
 
Nya spridningsföreskrifter med utgångspunkt från EU-direktivet om hållbar användning av 
bekämpningsmedel är på gång. 
Nya maskinföreskrifter gäller från 15/12 2011. Föreskrifterna innehåller krav som ska gälla i 
fråga om utrustning för spridning av bekämpningsmedel och utgår från Direktiv 2006/42/EG, 
det så kallade maskindirektivet. 
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Exempel på litteratur som innehåller bra information om tillämpning 
Säker bekämpning. Natur och Kultur. Lärobok för deltagare i behörighetskurser 

www.greppa.nu/vaxtskydd 

På denna webbsida finns flera småskrifter om god hantering av växtskyddsmedel. De ger mer 
detaljerad information än läroboken.  
Exempel: 

 Goda råd om växtskydd 
 Bygg säkert - förråd, platta resp. biobädd (tre olika häften) 
 Säker växtskyddshantering i växthus 

Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd (finns en speciell för 
fläktsprutor i fruktodling m.m.) 

 Lista över avdriftsreducerande utrustning – uppdateras kontinuerligt  
 
För tillsynen inom vattenskyddsområden kan LRF:s Miljöhusesyn vara en bra checklista att 
utgå från. 
 
Tips för alternativa metoder på hårdgjorda ytor:  
”Fogmaterial för markbeläggningar – egenskaper, utvärderingar och rekommendationer” 
utgiven av Svensk Byggtjänst. 
 
För golfbanor, se Integrated Pesticide Managemnet (IPM), på www.sterf.golf.se. 
 
För jättebjörnloka, se exempelvis www.helsingborg.se 
 

Ansökan om tillstånd 
I Naturvårdsverkets Allmänna Råd 2000:7 finns förslag på de underlag som sökande bör 
sända in, alternativt tillhandahållas av huvudmannen för vattentäkten. Tänk på att det kan vara 
delvis olika underlag som kan behövas för yt- och grundvattentäkter. I Allmänna Råd 2000:7 
finns även exempel på ansökningsblankett .  
 
Stora vattenskyddsområden kan resultera i stora volymer ansökningshandlingar. Ett förenklat 
förfarande bör därför eftersträvas, för att minska den administrativa bördan för både sökanden 
och kommunen. Det finns exempel på ansökningar som görs via kommunens hemsida, se 
www.vellinge.se.  
 
Kommunen bör ha information om vid vilken tidpunkt (handläggningstid) man senast behöver 
få in en komplett ansökan för att hinna med att behandla den i god tid före den tidpunkt då det 
är aktuellt med bekämpning. Kommunen bör även ha information om vilket underlag man 
behöver få in för att kunna bedöma ansökan.   
 
Det är inte nödvändigt att kräva in säkerhetsdatablad (SDB) över aktuella kemikalier. De kan 
bli många med onödig pappershantering som följd. Registreringsnummer och företag ska 
uppges på ansökningsblanketten och SDB hittar man på respektive företags hemsida. Däremot 
är det viktigt att den sökande själv har aktuella SDB till hands. På Kemikalieinspektionens 
webbplats finns också information om ämnesblad för vissa verksamma substanser, se länk 
nedan. 
 
Enligt föreskrift SNFS 1997:2 §14 ”ska tillstånd sökas av den som utför spridningen eller, 
efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.” (fastighetsägare, arrendator).  
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Tänk på att det kan vara två skilda personer och att avtal om vem som ska söka ska finnas. 
Sträva efter att den som nyttjar marken står för ansökan.   
 
 

Tillståndsgivning och bedömningsgrunder 
Generellt 
Naturvårdsverkets Allmänna Råd 2000:7 bör vara grund för bedömningen om tillstånd ska 
ges eller inte. Enligt Allmänna Råd 2000:7 bör tillstånd i allmänhet inte medges inom 
inre/primär zon. 
 
Om bedömningen är att tillstånd kan medges är det, när det gäller jordbruk, generellt lämpligt 
att tillstånd ges för samma tidsperiod som verksamhetsutövarens växtföljd, exempelvis 3-5 år. 
För andra verksamheter som t.ex. golfbanor, idrottsplatser och andra allmänna platser kan det 
vara skäligt med kortare tid. Det bör även finnas möjlighet att komplettera sin ansökan under 
tiden, för det fall nya, bättre preparat kommer ut på marknaden.  
 
För bekämpning av jättebjörnloka rekommenderas i första hand icke-kemiska metoder såsom 
slåtter, bete, jordbearbetning, topp- eller rotkapning. I andra hand kan punktbehandling ske 
med bekämpningsmedel, lämpliga metoder är avstrykning med pensel eller stämpling med 
skaftförsedd svamp.   
 
Även för golfbanor, idrottsplatser och andra allmänna platser rekommenderas i första hand 
icke-kemiska metoder inom vattenskyddsområden. I slutet av november 2011 kommer det att 
publiceras flera faktablad på www.sterf.golf.se under ikonen IPM/Integrerat växtskydd där 
icke-kemiska metoder för bekämpning av olika ogräs, svamp mm beskrivs.   
 
När det gäller växthus kommer sannolikt krav på slutna system år 2014. Detta som en följd av 
implementeringen av EU:s direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel. 
Broschyren ”Säker växtskyddshantering i växthus” tar upp skyddsåtgärder för direkta utsläpp, 
diffusa utsläpp samt punktutsläpp, rengöring och påfyllning med mera. Denna kan laddas ned 
från www.greppa.nu.   
 
Om verksamheten ligger på en hårdgjord yta med avrinning till dagvattenbrunnar eller till 
ytvatten så var extra uppmärksam på riskerna för utsläpp/spill av bekämpningsmedel. 
Kommunen kan också ha egen policy/riktlinjer för dagvattenhantering som måste beaktas. 
 
Verksamheter inom planlagt område eller med områdesbestämmelser kan ha särskilda krav i 
de lokala bestämmelserna exempelvis för vilka slags bekämpningsmedel som får användas.  
 
Tänk på att grundvattnet och/eller ytvattnet i området kan vara utpekade vattenförekomster 
med kvalitetskrav enligt ramdirektivet för vatten. Förekomster som används för, eller är 
avsedda att i framtiden användas för, större uttag för dricksvattenförsörjning är även skyddade 
områden enligt bilaga IV till ramdirektivet för vatten med kompletterande krav enligt 
dricksvattendirektivet se www.viss.lansstyrelsen.se. 
 
 
Tillståndsgivning för jordbruk 
 
I Allmänna Råd 2000:7 hänvisas till Kemikalieinspektionens lista över ”Lättrörliga ämnen” i 
växtskyddsmedel som fastställdes i februari 2007. Listan uppdateras inte längre, men kan 
användas som ett stöd i bedömningen. Det måste betonas att listan inte är någon förbudslista. 
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Ämnena på listan är undersökta beträffande rörlighet, men ofta ur ett ”worst case” scenario. 
Man har använt lättgenomsläppliga jordar och i flertalet fall årligen på barmark applicerat den 
högsta dosen vid senaste svenska godkännande. Samtidigt är ämnen som inte står med på 
listan, inte per automatik säkra. Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel vid SLU 
har gjort en sammanställning av information om bekämpningsmedels rörlighet, se 
www.slu.se/ckb. Dessa listor måste användas med eftertanke: 
 

 Vilken jordart är aktuell? (Lerjordar är dock ingen garanti för att det inte blir läckage 
genom sprickor etc. åtminstone ner till dräneringsdjup ) 

 
 Vilken dos kommer att användas ställd i relation till den högsta simulerade? 

 
 Hur ofta kommer ämnet att användas (årligen eller t.ex. vart fjärde år)? 

 
 Ska preparatet användas på bar markyta (eller med mycket små plantor) eller är 

marken i stort sett täckt med växtlighet eller finns det en flera dm hög gröda (alt. en 
kraftig grässvål) som kan ta upp en stor del av preparatet och i vilken det i ganska stor 
utsträckning bryts ner? 

 
 När på året ska preparatet användas? Höstbekämpningar, speciellt sena, torde vara 

mycket olämpliga inom ett vattenskyddsområde.   
 
För vissa ämnen kan man få en vägledning via Kemikalieinspektionens ämnesblad 
http://apps.kemi.se/bkmregoff/amnesblad.cfm 
 
Tolkningsnyckel för ämnesblad 
http://apps.kemi.se/bkmregoff/bkmblad/Tolkningsnyckel_bkm_utdrag_ur_KemI_PM4_98.pd
f 
 
Kemikalieinspektionens dokument ”Skyddsområde för vattentäkt – en vägledning till hur man 
tar reda på vilka ämnen som riskerar att läcka till grundvatten”, finns att läsa på www.kemi.se.   
 
Ytterligare information kan erhållas av Kemikalieinspektionen 08-519 41 100. 
kemi@kemi.se 
 

Samverkan mellan tillsynsmyndighet och berörda jordbrukare 
På många håll i Skåne pågår ekonomiskt betydelsefull odling inom vattenskyddsområden. Här 
kan det vara motiverat att kommunen genomför en dialog tillsammans med berörda odlare 
och eventuellt också med expertis för att finna lämpliga former för vattenskyddet, speciellt 
gällande användning av bekämpningsmedel och eventuella alternativa metoder. Målet för en 
sådan dialog kan vara att finna lösningar som är miljömässigt motiverade utan att vara 
ekonomiskt orimliga (se hänsyns- och skälighetsreglerna i Miljöbalken 2 kap 2-7§§). 
Exempel på en sådan dialog finns beskriven i bland annat i rapporterna 780 och 781, 2009, 
från Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, se www.sik.se.  
 
Det finns även exempel på hur andra länder arbetar med växtskyddsmedel och vattenskydd. 
Under våren 2011 gjordes ett examensarbete vid Göteborgs universitet, ”Avtal och 
samarbetsformer för vattenskydd i några EU-länder” av Elin Hagstad, kan ses på länk 
www.dpes.gu.se.  
 
Se även avsnittet ”Samverkan mellan myndigheter och andra aktörer” i detta material.  
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Rådgivning 
Även om krav på rådgivning inte finns i tillståndet för användning av bekämpningsmedel 
inom vattenskyddsområdet, bör brukaren uppmanas att utnyttja den kostnadsfria rådgivningen 
som kan erhållas via projektet Greppa växtskyddet. Det finns en särskild rådgivningsmodul 
för företag belägna inom vattenskyddsområden. Se www.greppa.nu. 

 
Åtgärdsplan för att förhindra olyckor 
Ett företag som får tillstånd att använda bekämpningsmedel ska ha en checklista över åtgärder 
för att förhindra tillbud och olyckor och en åtgärdsplan vid olyckor, som alla på företaget ska 
känna till. Det gäller även entreprenörer, t.ex. maskinstationer, som är verksamma inom 
vattenskyddsområdet och leverantörer av kemikalier inkl. drivmedel. 
 
Åtgärdsplanen ska i punktform innehålla åtgärder vid både mindre och större utsläpp och 
telefonnummer till både personal och myndigheter som ska underrättas/vara behjälpliga.  
 
Se bilaga ”Förhindra olyckor” sist i detta dokument. 
 

Behörighet 
Listor på personer som har ett giltigt kunskapsbevis (klass 2L) och tillstånd (klass 1L) för 
yrkesmässig användning av växtskyddsmedel finns hos Länsstyrelsen. 
 
 
Förvaring av bekämpningsmedel 
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden NFS 2003:16 bör lagring 
inte tillåtas i inre/primär zon och vara tillståndspliktigt i yttre/sekundär zon. Ett 
förvaringsutrymme för bekämpningsmedel kan vara utformat på olika sätt beroende på vilka 
mängder preparat som ska förvaras. Det kan vara alltifrån ett mindre skåp till en speciell 
byggnad för ändamålet. Oavsett förrådets storlek måste vissa krav alltid vara uppfyllda.  
 
Bekämpningsmedel ska förvaras: 
 Inlåsta (Det är ett krav för dödskallemärkta preparat men även övriga preparat bör vara 

inlåsta. Detta gäller även under pågående bekämpningsarbete) KIFS 2008:2, 2 kap 7-9 §. 
 Åtskilda från andra produkter (foder, livsmedel, explosiva varor) 
 I originalförpackning med läsbar etikett 
 I ventilerat utrymme med god ordning samt ogenomsläppligt underlag, (inget får kunna 

rinna ut) 
 Frostfritt 
 
Varningsskyltar ska sättas upp om det behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall enligt 
AFS 2000:4, 25 §. Jordbruksverkets rekommendation för förråd som innehåller 
växtskyddsmedel är att de ska vara skyltade för att underlätta vid olyckor eller bränder. Se 
även SJV:s Teknikbrev 2010 08 26 för en sammanställning.  
 
Tillgång till uppsugningsmaterial så att spill av preparat oavsett storlek kan tas om hand 
omedelbart. 
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Säkerhetsdatablad och en lista över vilka aktuella kemikalier som finns i förrådet ska finnas 
lätt tillgängligt. 
 

Remisser/kommunikation 
Ärendet bör kommuniceras/remitteras med/till vattentäktens huvudman.  
(Ofta är detta tidigare överenskommet mellan myndighet och huvudman). 
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Förhindra olyckor med växtskyddssprutor 
 

 

Förebyggande: 
 

 Kontrollera att inga sprickor uppkommit i sprutans chassi 
 Kontrollera draget och justera hitchkroken 
 Kontrollera att hjulbultar är åtdragna. Efterdra vid byte av hjul  
 Kontrollera hjulaxlarna och smörj lager 
 Glöm inte att även kontrollera traktorns hjulbultar, hjullager och 

fälgar speciellt om ett hjulbyte har gjorts 
 

 
Vid transport: 

 Var förberedd på vilka säkerhetsrutiner som ska vidtas om 
olyckan är framme 

 Var utvilad 
 Koppla ifrån självstyrningen  
 Följ tillverkarens anvisningar för transportomställning 
 Tänk på att inte köra fortare än vad sprutan är byggd för  
 Ha väl justerade bromsar 
 Om möjligt blanda i fält, ha rent vatten i tanken vid transport 

(fungerar inte med alla preparat) 
 
 

I fält: 
 Kör försiktigt i lutning  
 Körning med självstyrande drag kan endast ske i låga hastigheter 

och på mark som inte lutar 
 Koppla alltid bort självstyrningen i de grödor som inte 

uppenbarligen skadas av att sprutan tar ett eget spår 
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Vid olyckor med växtskyddssprutor 

 
 
 

 
När större mängd kan rinna ut (ex. då spruta med tillblandad 
vätska har vält eller konc. preparat har runnit ut): 
 
 Kontakta omedelbart Räddningstjänsten, tel. 112 

 
 Kontakta företag som har utrustning för att gräva bort förorenade 

jordmassor (samråd med räddningstjänsten) 
 
Tel. ………………………. 
 

 
 Ta på skyddsutrustning och försök om möjligt att förhindra att 

läckaget sprider sig.  
 

 Kontakta ditt försäkringsbolag,  tel. ……………………… 
 
Kontakta ev. försäkringsbolagens restvärdeledare (kan nås via 
SOS Alarm, tel. 112) 
 

 Om det är risk för att öppet vatten eller vattentäkt 
förorenas ska kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
underrättas.  
 
Tel. ……………………. 

 

 
 


