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Miljödepartementets förslag  
 
Enligt 2 kap 37 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel gäller sedan 
den 1 oktober 2021 följande. 
 

”Växtskyddsmedel får inte användas 

   1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja 

men som kan användas till slåtter eller bete, 

   2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på 

lekplatser som allmänheten har tillträde till, 

   3. i parker eller trädgårdar eller andra områden som i 

första hand är avsedda att vara rekreationsområden som 

allmänheten har tillträde till, 

   4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte 

används yrkesmässigt, 

   5. på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i 

hemträdgårdsmiljö, eller 

   6. på växter inomhus utom i produktionslokaler, 

lagerlokaler och liknande lokaler.” 

 
Förbudet mot att använda växtskyddsmedel omfattar medel som innehåller glyfosat, 
pyretriner, flupyradifuron samt acetamiprid. I promemorian föreslås nu att en 
miljösanktionsavgift om 20 000 kronor ska åläggas den som i yrkesmässig verksamhet 
överträder förbud mot att använda dessa växtskyddsmedel. En miljösanktionsavgift är en 
administrativ straffavgift, vilken tas ut vid vissa överträdelser av föreskrifter, tillstånd eller 
villkor som har meddelats med stöd av miljöbalken. 
 
När överträdelsen sker i icke yrkesmässig verksamhet, ska miljösanktionsavgiften uppgå till 
5 000 kronor. Skulle förslaget om miljösanktionsavgifter inte genomföras, riskerar den som 
bryter mot förbudet att istället att dömas till böter. Småhusägare berörs närmast av förbudet 
såvitt avser punkt 5, om att inte använda växtskyddsmedel på tomtmark för bostadshus eller 
på krukväxter i hemträdsgårdsmiljö. Till saken hör även att miljösanktionsavgift kan tas ut 
även om överträdelsen inte har skett avsiktligen eller av oaktsamhet. 
 
 

Villaägarnas synpunkter 
 
Villaägarna har inget att erinra mot promemorian, förutom att miljösanktionsavgiften är för 
hög, när en privatperson har använt växtskyddsmedel i en blomkruka (krukväxt i 
hemträdgårdsmiljö).  
 
Villaägarna har förståelse för att växtskyddsmedel inte ska användas, men påföljden behöver 
stå i proportion till överträdelsen. Miljösanktionsavgiften för en privatperson som har använt 
ett förbjudet medel i en blomkruka, föreslås uppgå till 5 000 kr medan den som yrkesmässigt 
bryter mot förbudet på betesmark, parker etcetera ska betala 20 000 kr. Mängden 
växtskyddsmedel som kan användas i en blomkruka, är synnerligen begränsad i förhållande 
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till de mängder som kan användas på betesmark eller i parker och uppgår inte ens till en 
promille av de mängder som kan användas där. Den som av misstag skulle råka använda 
växtskyddsmedel i en blomkruka, straffas således på ett oproportionerligt hårt sätt i 
förhållande till den som använder större mängder av medlen i fråga.  
 
Även jämförelser med andra miljösanktionsavgifter och ordningsböter, ger vid handen att 
blomkruksinnehavaren straffas oproportionerligt hårt. 
 
Om du använder ett marint bränsle med svavelhalt som är högre än 0,10 viktprocent, men 
högst 0,20 viktprocent, blir miljösanktionsavgiften 5 000 kronor, när motorns eller 
motorernas sammanlagda effekt är högst 10 000 kilowatt. Det skulle ha gällt om färjan 
Mercandia IV som är 95 meter lång och har en motoreffekt på 2 750 kilowatt samt går i 
färjetrafik mellan Helsingborg och Helsingör, tankas med alltför svavelhaltigt bränsle. 
Miljösanktionsavgiften är likaså 5 000 kronor om du inrättar en avloppsanläggning utan 
tillstånd.  
 
Skulle du sälja konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk som inte ingår i ett 
godkänt retursystem och som inte är märkt med uppgift om att förpackningen ingår i ett 
sådant system, får du betala en miljösanktionsavgift uppgående till 1 000 kronor, om 
överträdelsen avser 100 flaskor och burkar eller färre. 
 
Jämför vi istället med ordningsböter, gäller följande. Kör du bil i 50 kilometer per timme, där 
hastighetsgränsen är 30 kilometer, uppgår ordningsboten till 2 800 kr. Skulle du bryta mot 
lagen med särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och 
regler för begränsningar för samlingar i sällskap är beslutade, kan det medföra en 
ordningsbot om 2 000 kr. Förargelseväckande beteende genom offentlig urinering kostar dig 
800 kronor. Om du spelar musik och på så sätt för oljud på allmän plats, kostar sådant 
förargelseväckande beteende dig 1 000 kr. 
 
Mot bakgrund av vad som ovan anförts, anser Villaägarnas Riksförbund att  
miljösanktionsavgiften för en privatperson som använder växtskyddsmedel i en blomkruka, 
lämpligen bör bestämmas till 1 000 kr. Det står i rimlig proportion till lagöverträdelsen. 
 

VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND 

Kenneth Kanckos 

Förbundsdirektör 

 


