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Regelverk växtskydd 
• Direktiv 2009/128/EG om hållbar användning av växtskyddsmedel 
• Förordning (EG) nr 1107/2009 
• Förordningar (EG) nr 852/2004 &183/2005 om livsmedels- och 

foderhygien 
• Miljöbalken (1998:808) 
• Förordning om bekämpningsmedel SFS 2014:425 
• Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller 

nematoder, insekter och spindeldjur 
• NFS 2015:2 om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 
• SJVFS 2014:35 om behörighet att använda växtskyddsmedel 
• SJVFS 2014:42 föreskrifter  och allmänna råd om integrerat växtskydd 
• SJVFS 2015:49 om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare 

av växtskyddsmedel 
• SJVFS 2016:XX om funktionstest av utrustning i bruk 
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MB, 2 kap. 
Allmänna hänsynsregler m.m. 

Tillämpning och bevisbörda 
2:1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, 
godkännande och dispens och när sådana villkor prövas 
som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk 
är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser 
som följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även den 
som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat 
skada eller olägenhet för miljön. 

2016-01-20 



2016-01-20 



2016-01-20 

Viktigt: 
Yrkesmässig användning 
Gäller både kemiska, klass 1-3, och biologiska medel 
Gäller både inom- och utomhus, om inget annat sägs 
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Viktigt: 
Kravet på en enkel nivå, rekommendation 
att skriva så detaljerat som möjligt. 
Tänk IPM  
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Viktigt: 
Föreskriften kommer att kompletteras med regler om när 
dokumentation ska vara utförd och ev. uppdragsgivare 
tillhanda. 
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* * * 

* 

* = vid behov 
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Villkor till skydd för pollinerande insekter 
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Märkning till skydd för pollinerande insekter 
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Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning och viss övrig 

hantering av växtskyddsmedel 
 

NFS 2015:2 
1 november 2015 
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Skillnader mellan de nya och gamla 
föreskrifterna i korthet 

• Fasta skyddsavstånd vid spridning och hantering av 
växtskyddsmedel är ett nytt krav enligt NFS 2015:2. 

• Bindande krav på förvaring av växtskyddsmedel enligt 
NFS 2015:2. 

• Delar av NFS 2015:2 gäller såväl utomhus som 
inomhus – SNFS 1997:2 gällde bara utomhus. 
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4 kap. Utspädning, blandning 
och påfyllning 

1 § Utspädning, blandning och påfyllning av 
växtskyddsmedel samt utvändig rengöring av utrustning 
som används för spridning av växtskyddsmedel, ska ske 
på en plats som är lämplig för ändamålet. Sådan hantering 
får inte ske 
1. på vägområden, samt på grusytor och andra mycket 
genomsläppliga ytor, eller 
2. på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda 
material på vilka det inte finns möjlighet till uppsamling av 
växtskyddsmedlet. 
 
Gäller både inom- och utomhus 
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4 kap. Utspädning, blandning 
och påfyllning 

Fasta skyddsavstånd 
2 § Vid utspädning, blandning och påfyllning av 
växtskyddsmedel utomhus samt utvändig rengöring utomhus av 
utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel, ska 
följande minsta skyddsavstånd hållas. 
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4 kap. Utspädning, blandning 
och påfyllning 

1. 30 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och 
dräneringsbrunnar, 
2. 30 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för 
högvattenyta eller strandbrinkens överkant, och 
3. 30 meter till dricksvattenbrunnar. 
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I fält 



4 kap. Utspädning, blandning 
och påfyllning 

1. 15 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och 
dräneringsbrunnar, 
2. 15 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för 
högvattenyta eller strandbrinkens överkant, och 
3. 15 meter till dricksvattenbrunnar. 
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På biobädd, eller tät platta med uppsamling 
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