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Remissvar angående Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska
växtskyddsmedel i Sverige. Kemikalieinspektionens rapport från ett regeringsuppdrag.
Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd remiss
och anför följande;
Bakgrund
Kemikalieinspektionen har fått ett regeringsuppdrag att analysera behovet och möjligheten att
begränsa icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige. Bakgrunden
till regeringsuppdraget är EU-direktivet 2009/128/EG om gemenskapens åtgärder för att
uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen föreslår att man
begränsar privat användning av kemiska bekämpningsmedel till sådana bekämpningsmedel
där de samtliga ingående verksamma ämnena är lågriskämnen. Vilka ämnen som kommer att
klassificeras som lågriskämnen är ännu inte klart då EU-kommissionen ännu inte har
publicerat listan för detta.
Konsekvensutredning
Kemikalieinspektionen har gjort en konsekvensutredning av vilken det framgår att
konsekvenserna för företagen förutses bli små. NNR menar att denna slutsats är omöjlig att
dra i aktuellt läge eftersom det ännu inte är klart vilka ämnen som kommer att klassificeras
som lågriskämnen.
Kemikalieinspektionen skriver på sidan 32 i promemorian ”kommer troligtvis åtminstone
följande verksamma ämnen inte kunna godkännas som verksamma ämnen med låg risk:”
Kemikalieinspektionen grundar alltså sin konsekvensanalys på högst osäkra fakta. NNR
menar att med ett annat utseende på listan än vad Kemikalieinspektionen har antagit kan
konsekvenserna av förslaget bli helt annorlunda. Utan fakta på bordet kan inte heller
branschen göra någon bedömning av konsekvenserna.
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NNR menar att förslaget måste avstyrkas i avsaknad av underlag för att göra en
konsekvensutredning. NNR menar att Kemikalieinspektionen istället bör avvakta med
förslaget till dess att alla nödvändiga underlag finns på bordet.
Slutsats
NNR finner att konsekvensutredningen saknar nödvändigt underlag och att den därför är
bristfällig. NNR finner att rapporten inte kan ligga till grund för beslut.
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