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REMISSVAR: PROMEMORIAN FÖRSLAG TILL
ÄNDRINGAR I KEMIKALIEINSPEKTIONENS
FÖRESKRIFTER (KIFS 2008:3) OM
BEKÄMPNINGSMEDEL
HSB Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovan nämnda
promemoria.
HSB är en kooperativ demokratisk idéburen organisation som ägs av drygt 650 000 medlemmar
och 4 000 bostadsrättsföreningar. I snart 100 år har HSB verkat för det goda boendet där vinsten
går tillbaka till byggandet och förvaltningen av bostadsrättsföreningar.
HSB har som två av sina övergripande strategier att år 2030 ha nära noll i klimatpåverkan och
vara anpassat till ett förändrat klimat och ha en hållbar och resurseffektiv medlems- och
affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till en hållbar utveckling och minskar vårt
beroende av begränsade resurser.
HSB lämnar synpunkter på de förslag som har direkt eller indirekt påverkan på vår verksamhet.

Synpunkter på förslagen
HSB tillstyrker förslaget att växtskyddsmedel ska placeras endast i klass 1 eller 2 om
1. växtskyddsmedlets toxiska egenskaper kräver särskild försiktighet eller om
växtskyddsmedlet på annat sätt motiverar särskild försiktighet vid hanteringen av
medlet med avseende på hälso- eller miljörisker, eller
2. växtskyddsmedlet innehåller andra verksamma ämnen än sådana som:
•

•

är godkända som verksamma ämnen med låg risk enligt Kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning
av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller
förteckningen över godkända verksamma ämnen, eller
har förtecknats i bilaga 15 till denna föreskrift (KIFS 2008:3).
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HSB ställer sig tveksamma till förslaget om att undantag kan göras från förbudet, inom vissa
områden i 2 kap. 37 § 2–6 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, för
växtskyddsmedel vilkas samtliga verksamma ämnen:
1. är godkända som verksamma ämnen med låg risk enligt Kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över
godkända verksamma ämnen, eller
2. har förtecknats i bilaga 15 till denna föreskrift (KIFS 2008:3).
Detta då vi befarar att användandet av ättiksyra kommer att öka kraftigt på grund av att det blir
enklare för professionella att använda medlet, till en följd av att regeringen planerar att ta bort
kravet om att söka tillstånd hos den kommunala nämnden vid yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel enligt Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel 2 kap 40. Därför
önskar vi att tillstånd hos den kommunala nämnden fortsätter att krävas vid yrkesmässig
användning av ättiksyra, samt att information går ut om ättikans effekter, för att motverka en
ökad användning. Utifall tillståndet ändå tas bort behöver det klargöras vilka krav som ställs i
samband med spridning av medel från behörighetsklass 3.
Om ogräsättikan produktgodkänns förutsätter HSB att 12 % ogräsättika produktgodkänns för
behörighetsklass 3, medan 24 % ogräsättika hamnar i klass 1-2.
HSB önskar ett tillägg i bilaga 15 att pelargonsyra står med som ett exempel på fettsyror.
HSB ställer sig tveksamma till att siffran i promemorian om att endast 6 % av försäljningen av
ättiksyra används bland professionella stämmer och att resten används privat. Är då även den 12
%-iga ättiksyran medräknad samt ättiksyra som använts av andra verksamheter som saknar
kunskap om att tillstånd ska ha sökts?
HSB anser att en tydlig lista behöver tas fram och kommuniceras ut över vilka produkter som
blir produktgodkända för behörighetsklass 3. På så vis kommer all yrkesmässig användning
kunna konkurrera på lika villkor.
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