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NY UTGÅVA AV IP SIGILL 

PRYDNADSVÄXTER & PLANTSKOLA 

2022 
 
Från och med 1 januari 2022 ersätts IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola 2020:1 med IP Sigill 

Prydnadsväxter & Plantskola 2022:1.  

Den stora förändringen är att klimatcertifieringen är uppdaterad och nedan finns en sammanfattning 

av de ändringar som gjorts i version 2022:1.  

 

SIGILL  

3.32 Ersätts med två nya regler: 

3.32 En teknisk översyn av växtskyddssprutan ska genomföras minst 1 gång per år (gäller även för 

växtskyddssprutor som är konstruerade för att bäras i sin helhet av den som sprutar t.ex. ryggsprutor, 

handhållna sprutor och duschflaskor). 

3.33 Växtskyddssprutor som används inom den certifierade produktionen ska minst vart tredje år 

genomgå funktionstest av auktoriserad funktionstestare. Funktionstest gäller ej för växtskyddssprutor 

som är konstruerade för att bäras i sin helhet av den som sprutar t.ex. ryggsprutor, handhållna sprutor 

och duschflaskor. 

 

KLIMATCERTIFERINGEN  

PK= regler för plantskolor, VK= regler för växthusodling  

 

Helt nya regler som tillkommer  
1.4 PK och 1.4 VK Tidsplan för fossilfri produktion. Energianvändningen ska senast 2028 komma 
från förnyelsebara energikällor.   
1.5 VK 100 % grön el ska användas i växthusproduktion.  
  
Befintliga regler som ändras  
1.1 PK och 1.1 VK En ny energikartläggning ska förutom vart femte år, göras vid större förändringar i 
produktionen.  
1.6 PK och 1.8 VK Regler för kontroll av köldmedieläckage anpassas efter gällande lagstiftning.  
2.1 PK och 1.7 VK ”Samtliga förare som regelbundet arbetar inom verksamheten” ersätts med fast 
anställda som kör minst 80 h per år. Olika krav ställs för fast anställda och säsongsanställda. Kursen 
ska omfatta en halv dag istället för en hel pga. att de kurser som erbjuds endast omfattar en halv dag. 
Krav på uppdatering av utbildning tas bort pga. brist på repetitionsutbildningar på marknaden.  
4.1 PK Tas mulljordar permanent ur produktion från och med år 2021 ska återvätning eller plantering 
av skog ske på dessa.  
  
Regler som tas bort  
PK Hänsyn ska tas till energieffektivitet vid nyinvesteringar  
PK Företaget bör kunna via att hänsyn tagits till att stora mängder näring frigörs vid vallbrott.  
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PK Avbrottsgrödor ska ingå i en ensidig växtföljd.  
VK Indirekt energi bör ingå i energikartläggningen   
 

 

Hör av er till stefan.bengtsson@sigill.se eller 010-184 45 16 om frågor gällande den nya utgåvan.  
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