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Yttrande gällande Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter 
för allmänkemikalier och bekämpningsmedel 
 
 

Generella synpunkter 
Kemikalieavgifternas principer, omfattning och storlek är något som har en direkt påverkan på företag 
som sätter kemiska produkter på den svenska marknaden. Det är därför mycket viktigt att utreda 
noggrant hur en ändring i kemikalieavgifterna påverkar företag och marknad. Vi bedömer att 
Kemikalieinspektionen har utrett ändringar i avgifterna och dess konsekvenser på ett väl genomfört sätt. 
 

• KTF tillstyrker Kemikalieinspektionens förslag om att justera ner det ackumulerade överskottet i 
den kemikalieavgiftsfinansierade verksamheten samt att nollställa underskottet i den 
bekämpningsmedelsfinansierade verksamheten. 

• KTF tillstyrker att kemikalieavgifterna sänks för att motsvara den verksamhet som avgifterna är 
tänkta att finansiera.  

• KTF tillstyrker att införa principen om att subventionera ansökningsavgifterna för både 
växtskyddsmedel och biocidprodukter samt att ändra det ekonomiska målet till att 
avgiftsintäkterna endast ska bidra till kostnaderna för bekämpningsmedel. 

• KTF avstyrker höjningar av avgifterna för biocidprodukter då det redan är mycket kostsamt att 
sätta biocidprodukter på den svenska marknaden. Det är positivt att det inte föreslås några 
höjningar av årsavgifterna för biocidprodukter. 

 
 

Specifika synpunkter  

Avgifter för allmänkemikalier och tillsyn 
Kemikalieinspektionens förslag om att justera ner avgifterna för allmänkemikalier är motiverat genom 
att det under lång tid har byggts upp ett överskott. Avgifter för allmänkemikalier bör även spegla det 
arbete som görs av myndigheten inom tillsyn av produkterna.  
 
KTF menar att tillsyn av både företag och produkter är viktigt för att bibehålla konkurrensneutralitet och 
lagefterlevnad på marknaden. Vi upplever att de företag som utgör avgiftskollektivet idag (kemikalier 
och kemiska produkter) får mindre och mindre prioritet i det tillsynsarbete som Kemikalieinspektionen 
bedriver. Idag är varor ett område där Kemikalieinspektionen lägger stort fokus. Vi menar att det är rätt 
att även utöva tillsyn över varor, men då bör även dessa produkter avgiftsbeläggas, inte enbart de 
kemiska produkterna.  
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I övrigt anser vi att avgifterna är lättbegripliga och förutsebara för företagen, i enlighet med uppdraget 
till Kemikalieinspektionen. 
 
 

Avgifter för biocidprodukter 
Biocidprodukter är i många fall livsnödvändiga för människors och djurs hälsa och samhället i stort. 
Tydliga exempel på livsnödvändiga biocidprodukter är desinfektionsmedel för handhygien och ytor i 
hälso- och sjukvård och livsmedelsproduktion, där även djurhållning är en viktig del. Vi ser också ett 
stort samhälleligt värde i träskyddsmedel som förlänger livslängden på träkonstruktioner och 
båtbottenfärger som bidrar till minskad bränsleförbrukning och därmed mindre utsläpp från fartyg. 
Konserveringsmedel förlänger livslängden på förpackade varor under lagring och bidrar till minskat 
svinn, minskad mängd förstörda produkter och därmed minskad resursförbrukning.  
Biocidprodukter är livsnödvändiga produkter för ett fungerande samhälle. Det är uppenbart att 
befintliga biocidprodukter, och kommande nya innovationer, inte kommer att kunna sättas på den 
svenska marknaden om avgifterna för biocidprodukter i Sverige höjs. 
 
Den skyddsnivå för hälsa och miljö som biocidprodukter erbjuder måste ligga i samhällets 
grundläggande intresse. Därför stödjer vi Kemikalieinspektionens slutsatser om att biocidprodukter inte 
kan bära sin totala ansökningskostnad genom avgifter samt att det bör därför finnas ett statligt anslag 
som delfinansiering för att få fram nödvändiga biocidprodukter på den svenska marknaden. 
 
För den som sätter biocidprodukter på den svenska marknaden upplevs avgifterna inte vara tydliga. 
Även om myndigheten tillhandahåller hjälpmedel för att beräkna avgiftens storlek så är det mycket svårt 
för många företag att förstå vilka avgifter som en ansökan och senare försäljning ger upphov till. Tyvärr 
blir det inte lättare genom att flera nya tilläggsavgifter introduceras. 
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Kemisk Tekniska Företagen, KTF, är en sammanslutning av branschorganisationer för företag som tillverkar och 
marknadsför kemiska produkter inom färg, lack, lim, fog, växtskydd*, tvätt- och rengöring samt kosmetiska 
produkter och storköksprodukter. Våra medlemmar levererar för industriellt, institutionellt, professionellt och 
privat bruk. Sammanslutningen representerar närmare 300 medlemsföretag.  
 
De branschföreningar som ingår i KTF är Kosmetik- och Hygienföretagen (KoHF), Branschföreningen Professionell 
Hygien och Rengöring (BPHR), Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF), Branschföreningen för 
Storköksleverantörer (BFS) och Svenskt Växtskydd*.  
 
*Svenskt Växtskydd kommer att delge ett eget remissvar gällande växtskyddsmedel. 
 

mailto:Anna.melvas@ktf.se

