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Delgivningskvitto Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF) 
105 33 Stockholm 
 

Beslut angående ansökan om utvidgat produktgodkännande för 
mindre användningsområde för växtskyddsmedlet Select, reg nr 
4376 

1 Beslut 
Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för 
mindre användningsområde för nedanstående produkt. 

Produktnamn Select 
Regnr 4376 
Godkännandet gäller fr o m 2016-05-25 
Godkännandet gäller t o m  Så länge som produktgodkännandet för Select gäller 
Användningsområde Mot gräsogräs vid odling av palsternacka 
 

Beslutade villkor för användning framgår av bilagan. 

Utöver villkoren i detta beslut ska villkoren i produktgodkännandet också följas. Se 
bifogat registerutdrag för Select. 

 

2 Beskrivning av ärendet 
Den 21 december 2015 inkom ansökan, dnr B15-00578, för nedanstående ändamål.   

Sökande Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF) 
105 33 Stockholm 
 

Typ av ansökan Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde 
Produktnamn Select 
Produktens reg nr 4376 
Verksamt ämne Kletodim 
Funktion Herbicid 
Sökt användningsområde Mot gräsogräs vid odling av palsternacka 
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3 Skäl 
Innehavaren av produktgodkännandet, officiella eller vetenskapliga organ på 
jordbruksområdet, jordbruksorganisationer eller yrkesmässiga användare kan begära 
att ett produktgodkännande av ett växtskyddsmedel som redan är godkänt i den 
berörda medlemsstaten utvidgas till att gälla mindre användningsområden som ännu 
inte omfattas av produktgodkännandet.  

Kemikalieinspektionen kan bevilja ett utvidgat produktgodkännande, om bl.a. 

− den avsedda användningen är av begränsad karaktär 
− om kraven ur hälso- och miljösynpunkt är uppfyllda enligt artikel 4.3 b, d och e 

och artikel 29.1 i, Förordning (EG) nr 1107/20091. 
− det utvidgade produktgodkännandet är av allmänt intresse.  

 
Detta framgår av artikel 51 i Förordning (EG) nr 1107/2009. 

3.1 Bedömning av hälso- och konsumentrisker 

Den utvidgade användningen medför ingen högre exponering av bekämpningsmedlet 
vid bekämpning med bomspruta. Den sökta användningens dos, antal behandlingar, 
spridningsutrustning och koncentration i tankblandningen täcks in av gällande 
produktgodkännande.  

Det gör att Kemikalieinspektionens tidigare hälsoriskbedömning täcker in riskerna 
även för den utvidgade användningen.  

3.2 Bedömning av miljörisker 

Baserat på användningstidpunkt, grödans utbredning och växtsätt i fältet samt dos 
och antalet appliceringar av växtskyddsmedlet gör Kemikalieinspektionen 
bedömningen att den föreslagna användning täcks av den riskbedömning som gjorts 
tidigare. 

3.3 Livsmedelsverkets bedömning 

Tillgänglig resthaltsinformation tyder på att användningen av produkten Select, 
innehållande den aktiva substansen kletodim, mot ogräs vid odling av palsternacka 
enligt rekommenderad användning inte bör ge upphov till resthalter över de idag 
gällande EU-gränsvärdena (MRL) för kletodim.  

 

3.4 Slutsats 

Kemikalieinspektionen bedömer att den sökta utvidgade användningen är av 
begränsad karaktär och av allmänt intresse.  

Kemikalieinspektionen har utrett om de miljö- och hälsoriskbedömningar som 
gjordes för de redan godkända användningsområdena för Select även täcker in 

                                                 
1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2009 av den 21 
oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets 
direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG 
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riskerna med den sökta utvidgade användningen. Livsmedelsverket har inte heller 
kunnat identifiera några risker med avseenden på resthalter. 

Mot bakgrund av de skäl som redovisats ovan finner Kemikalieinspektionen att 
kraven i artikel 51 i Växtskyddsmedelsförordningen är uppfyllda. 
Kemikalieinspektionen bifaller därför ansökan.  

4 Hur man överklagar 
Detta beslut får överklagas hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Ett 
skriftligt överklagande ställt till mark- och miljödomstolen ska i så fall ha kommit till 
Kemikalieinspektionen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av 
beslutet. 

 

På Kemikalieinspektionens vägnar 

 

 

Jenny Larsson  
Beslutande 

 

 

 Petter Melin 
 Föredragande 

 

 

Kopia till: 

• Jordbruksverket 
jordbruksverket@jordbruksverket.se 
 

• Livsmedelsverket 
registrator@slv.se  
 


