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Handläggare 

Susanna Hogdin 

Miljöprövningsenheten 

susanna.hogdin@havochvatten.se 

Sändlista enligt särskild förteckning 

Remiss gällande uppdaterad vägledning för prövning av tillstånd till 

användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde 

Hantering 

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har uppdaterat den gemensamma 

vägledningen från 2016 om prövning av tillstånd till användning av växtskyddsmedel inom 

vattenskyddsområde eftersom det både tillkommit nya bestämmelser inom området samt en ny 

version av handläggarstödet MACRO-DB.  

Myndigheterna önskar ta del av era synpunkter på innehållet.  

Den uppdaterade vägledningen föreslås träda i kraft 2022-12-01 

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 2022-09-25 

Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas med e-post till 

havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. Ange ärendets diarienummer 

i e-postmeddelandets ärendemening. 

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer 

på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Du hittar mer information om hur 

HaV behandlar dina personuppgifter i samband med remisshanteringen på Havs- och 

vattenmyndighetens webbsida. 

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till Susanna Hogdin, epost 

susanna.hogdin@havochvatten.se, telefon 010-698 60 28.  

Denna remiss har beslutats av enhetschefen Johan Stål efter föredragning av utredaren Susanna 

Hogdin. I den slutliga handläggningen av ärendet har även verksjuristen Martin Jansson 

medverkat. 

Johan Stål 

Susanna Hogdin 
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Bakgrund och syfte 

Användningen av bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde regleras i dag både genom 

lokala vattenskyddsföreskrifter som inrättats med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken och – när det 

gäller bekämpningsmedel som utgör växtskyddsmedel – genom den generella tillståndsplikten för 

alla vattenskyddsområden i 6 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning 

och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Syftet med tillståndsplikten är att bibehålla ett 

råvatten fritt från bekämpningsmedelsrester och därigenom säkeställa att ett rent och hälsosamt 

dricksvatten kan produceras på ett kostnadseffektivt sätt.  

Eftersom Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har ett delvis överlappande 

vägledningsansvar när det gäller hur tillståndsprövningen inom vattenskyddsområden ska göras 

så tog myndigheterna år 2016 fram en gemensam vägledning på området. Vägledningen behöver 

nu uppdateras då det tillkommit en del nya bestämmelser på området och dessutom har 

handläggarstödet MACRO-DB utvecklats.  

Tyngdpunkten ligger fortsatt på frågeställningar som uppkommer vid användning av kemiska 

växtskyddsmedel inom jordbruks- och trädgårdsektorn, men har breddats något jämfört med den 

tidigare versionen av vägledningen från 2016.  

Syftet med vägledning är fortsatt att sätta den lokala tillståndsplikten inom vattenskyddsområde i 

en bredare kontext och ge relevant vägledning och stöd till kommunernas miljökontor när de ska 

genomföra sin prövning.  

Den uppdaterade vägledningen planeras att träda ikraft den 1 december 2022 för att kunna ligga 

till grund för prövningar inför odlingssäsongen 2023.  

Remissen skickas ut till ett antal myndigheter och andra berörda aktörer för synpunkter. Även 

andra, utöver dem som återfinns på sändlistan, är dock välkomna att lämna synpunkter på 

innehållet.   

Tidsplanen för arbetet är relativt pressad för att vägledningen ska kunna vara på plats i 

god tid före 2023 års odlingssäsong och därför kommer det inte vara möjligt att bevilja 

förlängd svarstid.  
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Sändlista 

Nationella verk 

Kemikalieinspektionen, kemi@kemi.se 

Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se 

SGU, sgu@sgu.se 

Livsmedelsverket, livsmedelsverket@slv.se 

Länsstyrelser 

Länsstyrelsen i Skåne, skane@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen i Halland, halland@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen i Västra Götaland, vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Länsstyrelsen i Östergötlands län, ostergotland@lansstyrelsen.se 
 

Miljö- och hälsa i följande Kommuner 

Helsingborg, kontaktcenter@helsingborg.se 

Malmö, malmostad@malmo.se 

Simrishamn, exp@ystadosterlenmiljo.se 

Ängelholm, info@engelholm.se 

Halmstad, direkt@halmstad.se  

Uppsala, uppsala.kommun@uppsala.se 

Norrköping, norrkoping.kommun@norrkoping.se 

Linköping – kontaktformulär på hemsidan 
Skövde, Miljösamverkan östra Skaraborg, info@miljöskaraborg.se 

Vara, vara.kommun@vara.se 

Gotland, regiongotland@gotland.se 
 

Rådgivarorganisationer 

Lovang Lantbrukskonsult, konsult@lovang.se 

Hushållningssällskapet, Anette.Bramstorp@hushallningssallskapet.se 

Intresseorganisationer 

LRF, info@lrf.se 

WWF, info@wwf.se 

Naturskyddsföreningen, remisser@naturskyddsforeningen.se 

Golfförbundet, info@golf.se 
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