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Begäran om yttrande över kemikalieinspektionens förslag 
om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och 
bekämpningsmedel [M2022/00436] svar senast 9 
december 2022  
Er beteckning: 2022/00436 

Länsstyrelsen tillstyrker Kemikalieinspektionens förslag 
om ändringar i avgifter 
Länsstyrelsen Jämtlands län (nedan länsstyrelsen) tillstyrker 
Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för 
allmänkemikalier och bekämpningsmedel.  

Länsstyrelsen vill lyfta fram vissa aspekter som är av vikt ur Jämtlands 
läns perspektiv enligt rubrikerna som följer. 

Subventionering av vissa typer av växtskyddsmedel är rimligt 
Det är viktigt att det finns fungerande växtskyddsmedel att använda 
inom jordbruket eftersom det är nödvändigt för odlingssäker och 
konkurrenskraftig odling. För vissa grödor kan avgifterna för prövning 
vara ett hinder för om det finns godkända växtskyddsmedel att tillgå 
eller inte. Det är viktigt att det finns preparat tillgängliga även för grödor 
som odlas i mindre omfattning och där det därmed är svårt att bära 
kostnaderna för ansökningsavgifter för bekämpningsmedel.  

Länsstyrelsen bedömer därför att Kemikalieinspektionens förslag att 
subventionera vissa typer av prövningar är rimligt. 

Avgifter för prövning av biocidprodukter bör inte höjas 
Alltför höga kostnader kopplade till prövning av nya biocidprodukter 
bör undvikas. Industrin indikerar att höga kostnader associerade med att 
introducera nya produkter på marknaden riskerar att skapa en 
inlåsningseffekt där gamla, ineffektiva eller osäkra produkter finns kvar 
på marknaden och nya, effektivare eller säkrare inte kommer in. Det är 
viktigt att avgifterna inte gynnar en sådan inlåsningseffekt. 

Biocidprodukternas egenskaper behöver bli tillräckligt utvärderade så att 
effektivitet och en hög skyddsnivå för miljö och hälsa kan säkerställas. 
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Prövningen är kostsam men produkterna är viktiga för samhällsnyttan 
och bidrar bland annat till ett konkurrenskraftigt jordbruk och säker 
sjukvård. För att inte äventyra effektivitet eller säkerhet men ändå hålla 
företagens kostnader på en acceptabel nivå kan det vara rimligt att staten 
subventionerar en del av kostnaden. Länsstyrelsen bedömer, i enlighet 
med Kemikalieinspektionens utredning, att det är rimligt att återigen se 
över avgifterna och behovet av statlig subvention när EU:s 
biocidförordning har tillämpats fullt ut. Enligt utredningen bedöms detta 
ta ca. 10–15 år. 

Sverige bör bidra aktivt till arbetet inom EU med prövning av nya 
biocidprodukter 
Infasningen av EU:s biocidförordning har dragit ut på tiden. För att 
säkerställa effektiva och säkra kemikalier för vården och samhället i 
stort behövs tillräckligt med resurser. Till de produkttyper som ännu inte 
har prövats enligt biocidförordningen hör också produkter som är viktiga 
för svensk industri såsom tillverkning av pappersmassa och livsmedel. 
Det är också av betydelse att lämpliga impregneringsmedel för 
träindustrin är tillgängliga. Det är viktigt att det finns tillräcklig samlad 
kapacitet hos EU:s medlemsländer för att trygga prövningsprocesserna.  

De verksamma biocidämnen och biocidprodukter som ännu inte har 
prövats inom biocidförordningen används idag genom övergångsregler 
vilket kan innebära både att ineffektiva produkter används och att 
säkerheten för hälsa och miljö inte är tillräckligt utredd och reglerad. Det 
borgar inte för hållbarhet. Att Kemikalieinspektionen förstärker sin 
insats i det arbetet skulle bidra både till att förstärka Sveriges industris 
konkurrenskraft och till miljömålet giftfri miljö.  

Länsstyrelsen bedömer att Kemikalieinspektionens förslag att insatsen 
förstärks är lämpligt.  

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Marita Ljung med 
miljöskyddshandläggare Per Johansson som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har funktionschef Sara Huss medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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