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Regeringskansliet
Miljödepartementet
m.registrator@regeringskansliet.se

Promemorian Förbud mot användning av växtskyddsmedel
inom vissa områden och miljösanktionsavgift för överträdelse
av förbuden
(Ert dnr. M2020/00660/R)
Jordbruksverket har beretts tillfälle att yttra sig över ovannämnda promemoria.
-

-

Jordbruksverket tillstyrker de föreslagna ändringarna i 2 kap. 11 och 20 §§
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.
Vad gäller förslaget till ny paragraf, 2 kap. 38 a §, tillstyrker vi förslaget såvitt gäller
punkt 1. Vad gäller punkt 2 ser vi ett behov av att definiera termen kulturväxter. Vi
föreslår också att möjligheterna i den punkten att föreskriva om undantag även bör
omfatta förbudet i 2 kap. 37 § 1.
Vi har inga synpunkter på övriga föreslagna ändringar.

Motivering
De föreslagna förbuden påverkar användning på områden där Jordbruksverket inte har något
vägledningsansvar, dvs. tomtmark, parker, koloniträdgårdar och andra urbana miljöer. Vi ser
inte att förslagen 2 kap. 11 och 20 §§ som rör utbildning och prövning av
användningstillstånd på något avgörande sätt påverkar de delar vi har ansvar för.
Angående den föreslagna 2 kap. 38 a § 2 ser vi ett behov av att definiera termen
kulturväxter för att tydliggöra vad som avses. Begreppet återkommer på flera ställen i
förordningstexten. Vi har inte hittat någon definition i andra närliggande regelverk.
Vi föreslår att möjligheterna att föreskriva om undantag i 2 kap. 38 a § 2 förutom de
redan föreslagna 2 kap. 37 § 3-5 även bör omfatta förbudet i 2 kap. 37 § 1. I nu gällande
förordningstext finns denna möjlighet med.
Övriga kommentarer
I december 2017 lämnade Jordbruksverket en skrivelse angående ändringar i förordningen
(2012:259) om miljösanktionsavgifter med hänvisning till vårt tillsynsvägledningsansvar.
Förändringsförslagen handlar bland annat om att tydliggöra när en miljösanktionsavgift är
befogad och vilken storlek den bör ha. Vi ser fortfarande att behovet av dessa ändringar
kvarstår. Vi anser också att nivån på föreslagen miljösanktionsavgift i denna remiss ska ställas
i relation till vad vi föreslagit i vår skrivelse 2017.
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I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Magnus Sandström har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Anders Swahnberg,
Magnus Franzén, Mona Strandmark och Eva Kjell deltagit.

Christina Nordin
Magnus Sandström
Yttrandet har signerats digitalt och har därför inga underskrifter.
Jordbruksverket skickar kopia för kännedom till:
Näringsdepartementet
anna-karin.rosman@regeringskansliet.se

