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REMISSVAR: PROMEMORIAN FÖRBUD MOT 
ANVÄNDNING AV VÄXTSKYDDSMEDEL INOM 
VISSA OMRÅDEN 

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 4000 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 användare av växtskyddsmedel ska erbjudas utbildning av Statens 

jordbruksverk, när det gäller användning av växtskyddsmedel på all tomtmark. Vidare tillstyrker 

HSB att frågor om användningstillstånd prövas av Statens jordbruksverk, när det gäller all 

användning av tomtmark. 

HSB kan ej tillstyrka förslaget att växtskyddsmedel förbjuds på tomtmark, förrän det är 

klargjort vilka växtskyddsmedel som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa 

och miljö och därmed kan godkännas att användas. 

HSB tillstyrker förslaget att Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från 

förbud i 37 § 2-6 för verksamma ämnen i växtskyddsmedel som bedöms innebära en begränsad 

risk för människors hälsa och miljö. 

HSB står bakom förslaget att Naturvårdsverket och Statens Jordbruksverk får meddela 

föreskrifter om undantag från förbuden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter 

respektive för att förhindra introduktion, etablering och spridning av växtskadegörare. 

HSB står bakom förslaget att den kommunala nämnden i det enskilda fallet får ge dispens från 

förbuden i 37 § 1 och 3-5, om  

• det behövs för bevarandet av kulturväxter eller finns andra särskilda skäl,  

• växtskyddsmedlet är godkänt av Kemikalieinspektionen, och användningen är förenlig 

med villkoren för godkännandet. 
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HSB har inga invändningar emot förslaget att en miljösanktionsavgift på 5 000 kr ska betalas 

om växtskyddsmedel används på ett område där användningsförbud gäller.  

HSB har inga invändningar emot förslaget att förordningen träder i kraft den 1 januari 2021, 

såvida växtskyddsmedel med pelargonsyra och ogräsättika (tolv procent) bedöms innebära en 

begränsad risk för människors hälsa och miljö och kan godkännas att användas. 

HSB anser att det ej är tillräckligt utrett vilken miljö- och hälsonytta, samt merkostnad, det 

föreslagna förbudet leder till och att det bättre behöver utredas om användandet av 

växtskyddsmedel med pelargonsyra och tolvprocentig ogräsättika på nämnda platser är orsaken 

till en stor miljö- och hälsopåverkan, så att åtgärden står i proportion till nyttan och ger avsedd 

verkan. 

HSB finner att det är oklart hur försäljning, och information om förbudet, av växtskyddsmedel 

kommer att gå till, för att säkerställa att lagkravet efterlevs.  
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