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Folkhälsomyndighetens föreskrifter
om tillstånd för användning av vissa 
bekämpningsmedel;

beslutade den 2 januari 2014.

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 48 och 49 §§ för-
ordningen (2000:338) om biocidprodukter och 47 och 48 §§ förordningen
(2006:1010) om växtskyddsmedel. Föreskrifterna är utarbetade efter samråd
med Kemikalieinspektionen.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på bekämpningsmedel klass 1 enligt
25 § förordningen (2000:338) om biocidprodukter och 20 § förordningen
(2006:1010) om växtskyddsmedel, och som har tilläggsbeteckningarna So
och SoX. Dessa bekämpningsmedel benämns i föreskrifterna ”tillståndsplik-
tiga medel”.

Tillståndskrav

2 § För att få tillstånd att använda tillståndspliktiga medel, So, fordras att
sökanden 

1. har fyllt 18 år,
2. har tillräckliga teoretiska kunskaper om de bekämpningsmedel som till-

ståndet omfattar med avseende på medlens 
– egenskaper, 
– användning i bekämpningsarbetet, och 
–  inverkan på den ohyra och de skadedjur som ska bekämpas, 
3. har god kännedom om gällande föreskrifter för arbetsmiljön, skydd för

andra människor och övrig miljö, och 
4. under en behörig tillståndshavares eller annan sakkunnigs ledning har

förvärvat erfarenhet av praktiskt bekämpningsarbete med de slag av bekämp-
ningsmedel som tillståndet avser och visat sig lämplig för sådant arbete. 
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FoHMFS 2014:11 3 § För att få tillstånd att använda tillståndspliktiga medel, SoX, fordras
att sökanden 

1. har ett tillstånd enligt 2 §, 
2. har haft tillstånd enligt 2 § under sammanlagt minst ett år, och
3. har kunskaper om tillståndspliktiga medel, SoX, med avseende på med-

lens 
– verkan, 
– hanteringsbestämmelser, 
– skyddsföreskrifter, och 
– säkerhetsbestämmelser. 

Utbildning

4 § Kunskapskraven i 2 § 2 och 3 samt 3 § 3 ska anses uppfyllda om sökan-
den har genomgått utbildning som Folkhälsomyndigheten anordnat och fast-
ställt kursplan för, såvida Folkhälsomyndigheten inte medger annat. Sökan-
den ska ha fått ett godkänt slutbetyg eller ska på annat sätt kunna styrka mot-
svarande kunskaper. 

Ansökan om tillstånd

5 § Ansökan om tillstånd ska ställas till Folkhälsomyndigheten. 

6 § Till ansökan ska bifogas 
1. ett personbevis, 
2. ett intyg som har utfärdats av en arbetsgivare eller en behörig tillstånds-

havare om att sökanden har deltagit i praktiskt bekämpningsarbete, och 
3. ett intyg om godkända teoretiska kunskaper. 

Tillståndets giltighet

7 § Tillståndet gäller i fem år och kan återkallas av Folkhälsomyndighe-
ten. 

Förnyelse av tillståndet

8 § För att få ett förnyat tillstånd ska en ansökan enligt 6 § ställas till Folk-
hälsomyndigheten.

För att 6 § 3 ska anses vara uppfylld krävs att den sökande antingen 
1. på nytt genomför den av Folkhälsomyndigheten anordnade utbildningen

med godkänt prov, eller 
2. genomför en särskild prövning.  

Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 januari 2014.

Folkhälsomyndigheten

JOHAN CARLSON
Michael Ressner
(Avdelningen för kunskapsstöd)
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