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GENERALDIREKTÖREN 

Livsmedelsverkets yttrande över remiss från Miljödepar-

tementet angående Kemikalieinspektionens förslag om 

ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpnings-

medel, dnr M2022/00436 
 

Sammanfattning 
Livsmedelsverket tillstyrker förslagen om ändringar i avgifter för bekämpnings-

medel och allmänkemikalier. 

 

Generella synpunkter 
 

Livsmedelsverkets uppdrag är att verka för att Sveriges konsumenter ska ha tillgång 

till säkra livsmedel och säkert dricksvatten. Livsmedelsverket arbetar också för att 

uppnå målen i Livsmedelsstrategin. En viktig del i strategin är att det finns god 

tillgång till växtskyddsmedel som effektivt kan hantera de växtskadegörare som 

inverkar på odlingen och samtidigt minimerar riskerna och konsekvenserna för 

människors hälsa och miljö. Detta gäller såväl kemiska växtskyddsmedel som 

biologiska växtskyddsmedel och andra alternativa metoder. Tillgång till 

biocidprodukter fyller också viktiga funktioner för god hygien i livsmedels-

industrin, djurhållningen och för dricksvattenproduktion. Livsmedelsverket anser 

att en justering av avgifterna och åtgärder för att underlätta marknadstillträde för 

produkter med lägre risker och växtskyddsmedel för mindre användningsområden 

kan bidra till en effektiv godkännandeprocess av bekämpningsmedel med ett högt 

skydd för hälsa och miljö och en ökad och hållbar livsmedelsproduktion i Sverige. 

 

Synpunkter på förslagen 
Då remissen kopplar till regeringsuppdraget (M2020/01696) om att se över 

avgifterna, som genomfördes i samarbete med Livsmedelsverket, så har inspel och 

synpunkter lämnats i tidigare skede och dessa har beaktats på ett tillfredställande 

sätt.  

 

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se


 
LIVSMEDELSVERKET   Remissyttrande  2 (2) 

 
 2022-11-21 Dnr 2022/03408 

  Saknr  

GENERALDIREKTÖREN 

Livsmedelsverket tillstyrker förslagen om att justera det ackumulerade överskottet i 

den kemikalieavgiftsfinansierade verksamheten och att nollställa det ackumulerade 

underskottet i den bekämpningsmedelsfinansierade verksamheten. Dessa åtgärder 

anses rimliga med tanke på att problemen har byggts upp under en längre tid och är 

svåra att åtgärda på annat sätt. 

 

Livsmedelsverket ställer sig även bakom förslaget att ändra det ekonomiska målet 

för den avgiftsfinansierade biocidverksamheten till att ”avgiftsintäkterna ska bidra 

till kostnaderna” under infasningstiden av EU:s biocidförordning. Det är viktigt att 

det finns tillgång till biocidprodukter på den svenska marknaden för att säkerställa 

god livsmedelshygien och en god djurhållning som bidrar till målen i 

Livsmedelsstrategin, samt för vattenrening och dricksvattenförsörjning. 

 

Kemikalieinspektionen föreslår att ta på sig fler uppdrag som utvärderande 

medlemsland för biocidproduktansökningar jämfört med idag, som ett led i att bidra 

till genomförandet av EU:s biocidförordning. Livsmedelsverket ställer sig positivt 

till förslaget, men noterar att det kommer att medföra ett utökat utvärderingsarbete 

även för Livsmedelsverket i de fall som användning av biocidprodukterna kan ge 

resthalter i livsmedel, foder och dricksvatten, och att resurser behöver avsättas för 

detta.  

 

Livsmedelsverket stöder förslaget att subventionera ansökningsavgiften för vissa 

ärendetyper; bekämpningsmedel med lägre risker för hälsa och miljö och för 

mindre användningsområden. Som framgår i rapporten anser vi också att det är ett 

bra initiativ att utvidga begreppet och definitionen av lågriskmedel till kemiska 

växtskyddsmedel med begränsad risk. Likaså stöds förslaget om oförändrad avgift 

för utvärdering av mikroorganismer. Vi håller med om analysen att dessa förslag 

kan bidra till att uppfylla målen i Livsmedelsstrategin, i EU:s gröna giv, 

handlingsplanen för en hållbar användning av växtskyddsmedel och en ökad och 

hållbar livsmedelsproduktion i Sverige. 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Annica Sohlström. Föredragande 

var Anneli Widenfalk. 

 

 

 

Annica Sohlström 

   

   

 

   Anneli Widenfalk 


