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Artikel 8 i Hållbarhetsdirektivet
Kontroll av utrustning i bruk

1. Obligatoriska kontroller för sprutor i bruk
2. En första kontroll senast 2016
3. Möjligheter till undantag
4. Innehållet i testet
5. Användarna ska göra regelbunden kalibrering och 

tekniska kontroller
6. Det ska finnas en ansvarig organisation och 

förutsättningar för ömsesidigt erkännande (kvalitets 
kontroll)



Nytt bygger på gamalt

•Även i fortsättningen kommer utrustningen att kontrolleras av privata 
företag.
•Testutförarna ska ha anmält sin verksamhet till Jordbruksverket och 
testa enligt våra föreskrifter 
•Ansökan och protokoll till Jordbruksverket för beslut
•Sprutan får inte användas utan beslut
Det är kommunerna som bedriver tillsyn över jordbruket och som 
därmed får ansvaret för att kontrollera spridningsutrustningen 
Kontrollen kan ske inom ramen för kommunernas ordinarie 
miljötillsyn.
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Framtidsspaning
stegvis införande
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NEJ ! Grundlagsvidrigt
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Framtidsspaning
I nuläget finns standarder för 

Fläktssprutor

Bomsprutor



2014-01-20

Framtidsspaning
I nuläget finns standarder för 

…delvis flyttbara
sprutor

Fasta och …. 
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Framtidsspaning
Utrustning som inte testas idag

Undersöka riskerna för 
hälsa och miljö, inklusive 
omfattningen av 
användningen för att 
snabbt kunna avgöra om 
de ska in i systemet eller 
om undantags möjligheter 
ska utnyttjas.

läckage av bekämpnings-
medel ”Het” fråga. 



Framtidsspaning
Att göra undantag för?
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Riskbedömning ?

Ekonomi?

Passar i behörighets-
utbildningen?
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Framtidsspaning
Nya sprutor

•Nya sprutor kan 
ses som 
funktionstestade

•Sen är de med som 
vanligt i systemet



Kalibrering och tekniska 
kontroller i ”hållbarhetsdirektivet”
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• Funktionstest
• Tekniska kontroller
• Kalibrering
• Arbetsrutiner
• Påfyllnings- och rengöringsplats 
• Genomgång av olika pump- och spridartyper, material i tankar, bommar, krav på

utrustning
• Uppgradering av befintlig spruta 
• Beräkning av preparatmängd
• Rengöring av utrustning 
• Praktiskt moment omfattande : 4 lektionstimmar

– Ryggsprutans hantering och kalibrering
– Sprutans delar (lantbruksspruta)
– Påfyllning av preparat, utrustning för tömning och rengöring av förpackningar
– Kalibrering av spruta
– Påfyllning av spruta 
– Rengöring av spruta och utrustning
– Demonstration av teknisk kontroll

Teknik med praktiskt moment i
behörighetskursen



Bekämpningsmedelsförordningen

För att genomföra direktivets krav förändras dagens 
frivilliga system för funktionstest av bom- respektive 
fläktsprutor till ett obligatoriskt system för funktionstest 
av alla typer av spridningsutrustningar där det inte är 
motiverat att utnyttja direktivets möjligheter till 
undantag.

Bestämmelserna föreslås börja gälla den 26 november 
2016.
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SJV remissvar Förslag ny 
växtsskyddsförordning
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Förslag ny 
växtsskyddsförordning

Spridningsutrustning
50 § Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter som i fråga 
om yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel behövs till följd av 
direktiv 2009/128/EG om
1. krav på spridningsutrustning för yrkesmässig spridning av 
växtskyddsmedel,
2. kontroll av spridningsutrustning, och
3. krav på den som kontrollerar spridningsutrustning.
Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra
Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.
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SJV remissvar Förslag ny 
växtsskyddsförordning

51 § Statens jordbruksverk får godkänna spridningsutrustning enligt 49 §1, om
1. utrustningen har kontrollerats av någon som
a) har sin kontrollverksamhet anmäld hos Statens jordbruksverk, och
b) uppfyller de krav som ställs på kontrollverksamheten enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av 50 § första stycket 3, eller om
c) utrustningen alternativt har kontrollerats i ett annat EU land enligt de regler som gäller där och 
uppfyller de harmoniserade standarder som utarbetas enligt artikel 20.1 i direktiv 2009/128/EG 
2. den som har utfört kontrollen har upprättat ett protokoll som visar
a) att kontrollen gjorts och vad den omfattat, och
b) i vilken utsträckning utrustningen uppfyller krav i föreskrifter som har
meddelats med stöd av 50 § första stycket 1 och, om utrustningen i något
avseende inte uppfyller kraven, vilka bristerna är, 
Ett godkännande ska tidsbegränsas så att det inte gäller längre än till och
med den dag som inträffar tre år efter den kontroll som ligger till grund för
godkännandet.
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Förslag ny 
växtsskyddsförordning

52 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om
1. undantag från kravet på godkännande i 49 §,
2. krav på sådana protokoll som avses i 51 § första stycket 2, och
3. att ett godkännande för viss typ av utrustning ska ha en annan 
giltighetstid än den som anges i 51 § andra stycket.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter enligt första stycket ska 
verket höra Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, 
om det inte är onödigt.
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Läge kvalitetskontroll

Förslag till 
Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
25 § Statens jordbruksverk har ansvar för tillsynen i fråga om
1. retursystem enligt förordningen (2005:220) om retursystem 
för plastflaskor och metallburkar, och
2. kontroll av utrustning som är avsedd att användas 
yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel enligt 
förordningen (0000:0000) om bekämpningsmedel.
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28. Tekniska kontroller
Direktivet säger inget om undantag för någon 
spridningsutrusning. Även utrustningar som undantas 
från funktionskontroll eller har ett annat intervall 
mellan funktionstesten omfattas av kravet på
kalibrering och teknisk kontroll. (ur handlingsplanen)
•Syfte ? Ingen mer info
•Tvärvillkor ? Nej (?)
•Innehåll ? Mitt förslag
•Dokumentation? Nej (oprövat)

Ska passa in i utbildningen…

2014-01-20

Spridningsutrustning?

Regelbunden teknisk översyn



Förslag till EU-förordning om 
offentlig kontroll 

(Review of Regulation 882/2004 
on official controls)

HOT !?



Article 159
Amendments to Directive 2009/128/EC and related transitional measures
1. Directive 2009/128/EC is amended as follows:
(a) in Article 8, paragraph 1, the second subparagraph of paragraph 2 and
paragraphs 3, 4, 6 and 7 are deleted;
(b) Annex II is deleted.
2. Paragraph 1, the second subparagraph of paragraph 2 and paragraphs 3, 4 and 
6 of
Article 8 and Annex II of Directive 2009/128/EC shall continue to apply until the
date to be determined in the delegated act to be adopted in accordance with
paragraph 3.
3. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance to
Article 139 concerning the date on which the provisions referred to in paragraph 2
shall no longer apply. That date shall be the date of the application of the
corresponding rules to be established pursuant to the delegated acts provided for in
Article 22 of this Regulation.
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Konsekvenser Funktionstester
Den genomsnittlige funktionstestaren testar 67 sprutor/år

Spruttäthet
NL, DK  (och Skåne) - ca 1 spruta på två 2 km²
Jämtland – 1 spruta på 1268 km²
Norrbotten - 1 spruta på 2355 km²

Inordning i kontrollförordningen ger högre kostnader för 
kontrollen.

Möjligheten till fri prissättning oklar

Johan Wahlander, SJV 



Konsekvenser Funktionstester
Farhågor

–Avgiften för en funktionstest blir så hög att 
marknaden för funktionstest krymper (det blir färre 
sprutor)  
–Möjligheterna att genomför funktionstesterna i fält 
minskar 
–Kontrollförordningen ger inte någon vägledning till 
hur funktionstest ska göras i praktiken

Johan Wahlander, SJV 



Konsekvenser Funktionstester

Möjlig fördel med ett gemensamt regelverk för 
kontroller av sprutor

-handel med bekämpningstjänster underlättas. 
Idag reglerat mellan tex DE och NL

För svensk del har dessa tjänster hittills varit av 
liten omfattning. 

Johan Wahlander, SJV 



Framtidsspaning

Myndighetsutövning mot enskild 
Vilka sprutor kommer med
Rapportering
Mina sidor
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Framtidsspaning
Rapporteringssystem 

Funktionstest. 
Är myndighetsutövning mot enskild. Lagrådet
Besluten bör därför tas av Jordbruksverket eftersom det 
ska kunna överklagas diarieföras m.m.

Hur lösa rapporteringen? Klistermärket?

Samordning med Maskindirektivet
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