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Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter 

för allmänkemikalier och bekämpningsmedel 

Svenskt Växtskydd har beretts möjlighet att till Miljödepartementet lämna synpunkter på 

Kemikalieinspektionens rapport med förslag på ändringar i avgifter för allmänkemikalier och 

bekämpningsmedel. Svenskt Växtskydd har valt att begränsa vårt yttrande till att handla om 

bekämpningsmedel. Vad avser avgifter för allmänkemikalier avstår vi alltså från att yttra oss. 

När det gäller avgifter för bekämpningsmedel har vi följande synpunkter.  

 

Svenskt Växtskydds synpunkter i sammanfattning 

Vi tillstyrker: 

- att det ackumulerade underskottet för den bekämpningsmedelsfinansierade verksamheten 

nollställs, 

- att  avgiftskollektivet för bekämpningsmedel delas upp i två, ett för växtskyddsmedel och ett 

för biocidprodukter, 

- att målet om full kostnadstäckning för växtskyddsmedelsverksamheten behålls, 

- att vissa ärendetyper har subventionerade ansökningsavgifter, 

- att ansökningsavgifterna för växtskyddsmedel justeras till de belopp som föreslås i 

rapporten, 

- att årsavgiften för växtskyddsmedel nedjusteras till 4,5 % av försäljningsvärdet. 
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Avgifter för bekämpningsmedel 

I rapporten föreslår Kemikalieinspektionen att det ackumulerade underskottet för den 

bekämpningsmedelfinansierade verksamheten nollställs. Svenskt Växtskydd är positiva till 

förslaget. Framför allt ser vi det som viktigt att underskott i verksamheten inte belastar 

prövningen av växtskyddsmedel, som under flera år har haft en hög kostnadstäckning. 

Följaktligen anser vi också att det är en bra idé att avgiftskollektivet bekämpningsmedel i 

framtiden delas upp i två kollektiv, ett för växtskyddsmedel och ett för biocidprodukter. 

När det gäller principer för avgifter stöder vi grundprincipen om att de avgifter som betalas 

ska motsvaras av en direkt motprestation. Detta innebär att avgifter för ansökningar ska 

motsvara myndigheternas kostnader för arbetet med prövningen. Vissa typer av ärenden 

påverkas emellertid mer negativt av avgiftens storlek än andra ärenden. Vi är därför positiva 

till att vissa typer av ärenden, de som också föreslås i rapporten, fortsatt subventioneras och 

således har en lägre kostnadstäckningsgrad. 

Vad beträffar årsavgifterna för växtskyddsmedel, som ska finansiera bland annat, tillsyn och 

registerhållning, föreslås en nedjustering från 5,5 % till 4,5 % av försäljningsvärdet. Svenskt 

Växtskydd är positiva till det förslaget. En något lägre årsavgift är befogad och motiveras på 

ett bra sätt i rapporten. Att avgiftstaket fortsatt ska vara 400 000 kronor per produkt är 

rimligt och acceptabelt. En höjning kan inte motiveras. 
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