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Utredningen om skatt på tungmetaller m.m.: 
Kommentarer till dokument: 

Utkast biocider 

Vi ger vårt fulla stöd till slutsatsen: 

”Utredningen föreslår att beskattningen på bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel tas bort”. 

Vi ställer oss också bakom skälen till förslaget: 

”Vi har inte kunnat se att nuvarande beskattning styr bort användningen av aktuella ämnen på ett effektivt sätt. Vi har 
snarare konstaterat att skattereglerna skapat osäkerhet om vad som ska beskattas eller inte beskattas och att det inte 
finns en koppling mellan beskattade ämnen och minskad användning eller tvärtom. En sådan skattelagstiftning som inte 
uppfattas som legitim, kan minska förtroendet för skattelagen. Vår bedömning är därför att nuvarande beskattning av 
bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel ska tas bort”. 

Här finns det anledning att påminna om att produktområdet, liksom för övrigt även växtskyddsmedel, redan är hårt 
reglerat i gällande lagstiftning. Förordning om biocidprodukter (EU) nr 528/2012 innebär ett godkännandeförfarande med 
ständig revidering och tillåter endast biocidprodukter med acceptabel miljö- och hälsoprofil. 

Vi påminner också om aspekter vi tidigare framfört och som styrker förslaget om att beskattningen på bekämpningsmedel 
som inte är växtskyddsmedel tas bort: 

 Biocidlagstiftningen, liksom annan lagstiftning gällande kemiska ämnen och produkter, har under en följd av år 
utvecklats för att säkerställa skyddet för hälsa och miljö. Så har biocidlagstiftningen skärpts och förtydligats med 
Förordning om biocidprodukter (EU) nr 528/2012 och fångar därmed effektivt upp miljö- och hälsofrågorna. 

 Viktigt är också att påminna om att grundsyftet med användning av biocider är att skydda hälsa, miljö och egendom. 
Att minska användningen genom punktbeskattning innebär alltså en minskning av de skydd som eftersträvas, vilket i 
sin tur kan få allvarliga konsekvenser – naturligtvis också ekonomiskt. 

 Våra branschföreningar täcker in en rad produkter av stor betydelse för väsentliga samhällsfunktioner. Det gäller t.ex. 
desinfektionsmedel inom sjukvård och livsmedelsindustri samt antifoulingprodukter. En icke oväsentlig del av 
produkterna går till offentlig sektor och därmed till skattefinansierade verksamheter. 

 Alla seriösa företag arbetar kontinuerligt med riskminskning genom substitution, hanteringsinstruktioner m.m. – 
oavsett vad det är frågan om för typ av kemiska produkter. När det gäller biocidprodukter specifikt, innebär de krav 
som ställs i den oerhört omfattande lagstiftningen att en riskminskning är inbyggd i systemet: Verksamma 
biocidämnen ska genomgå en vetenskapligt omfattande godkännandeprocedur på EU-nivå och därefter måste 
produkter, där ämnet tillåts ingå, genomgå en vetenskapligt omfattande godkännandeprocedur på nationell nivå. 
Eftersom de vetenskapliga kraven är så högt ställda och eftersom avgifterna är skyhöga och 
godkännandeprocedurerna så omfattande, bedömer man att ett stort antal produkter kommer att fasas ut från 
marknaden. Kvar blir de företag som mäktar med de stora investeringar som krävs och de produkter som klarar de 
högt ställda kraven, där hälso-, miljö- och effektivitetskrav är grundläggande. 
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Sammanställning – ämnen som inte utreds vidare 

Vissa av de ämnen som tas upp i det här dokumentet kan beröra de branscher som vi representerar. Generellt anser vi 
att reglering så långt möjligt bör ske genom befintlig lagstiftning på EU-nivå (Reach, Kosmetikaförordningen etc.) där 
processer för riskminskning redan är på plats. Våra korta kommentarer till några specifika ämnen, som tas upp i 
utredningen, är: 

 

PFAS 

Vi stöder utredningens bedömning: 

”Utredningens bedömning är att ytterligare åtgärder för att minska spridningen av PFAS i miljön kan vara motiverade men 
att sådana åtgärder i dagsläget bör ske utanför skattesystemet”. 

 

Bisfenoler 

Vi stöder utredningens bedömning: 

”Med beaktande av kunskapsläget vad gäller bisfenoler i allmänhet samt de pågående uppdragen – såväl i EUs regi som 
hos svenska myndigheter – på området, gör utredningen bedömningen att det i nuläget inte är lämpligt att utreda om 
beskattning av bisfenoler kan vara ett effektivt styrmedel för att minska användningen”. 

 

Konsumentvaror som innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) 

Vi stöder utredningens bedömning: 

Att i miljöstyrande syfte införa en generell beskattning anser utredningen som uteslutet. För att kunna överväga en skatt 
på vissa prioriterade ämnen inom denna grupp krävs en grundläggande djup analys över användningen av SVHC-ämnen 
som är lämpliga för ytterligare riskhanteringsåtgärder. 

Vi stöder dock inte utredningens rekommendation: 

Utredningen rekommenderar att ett uppdrag med detta syfte ges till KemI. 

Skälet till vår ståndpunkt är att REACH-förordningen redan hårt reglerar processen kring svhc-ämnen. Därför menar vi att 
det inte finns något behov av att utreda frågan vidare. Vi menar också att det vore ett slöseri med resurser i Sverige att ge 
ett sådant uppdrag till KemI. 

 

Substanser som tas upp i REACH-förordningens bilaga XIV 

Vi stöder inte utredningens förslag: 

Utredningen föreslår att – om regeringen vill gå vidare med denna fråga – ett uppdrag om genomgång av givna tillstånd, 
och förutsättningarna för beskattning av berörda ämnen, ges till KemI. 

När det gäller REACH-förordningens arbete med bilaga XIV (tillståndspliktiga ämnen) kan vi, i likhet med ovan, 
konstatera att förordningen redan hårt reglerar tillståndsprocessen. Även i den här frågan anser vi därför att det vore ett 
slöseri med resurser i Sverige att ge ett sådant uppdrag till KemI, eftersom andra kemikaliehanteringsfrågor (t.ex. tillsyn) 
har högre prioritet. 

 

Kosmetika 

Vi är tveksamma till utredningens bedömning: 

”Sammantaget är utredningens bedömning att en skatt på hälso- och miljöskadliga ämnen i kosmetika kan vara intressant 
att undersöka vidare. Som ett första steg krävs dock att det genomförs en kartläggning och analys av vilka ämnen och 
vilka produkter som finns i kosmetika och åsätta användningen av dessa en samhällsekonomisk kostnad. Vid 
kartläggningen måste även beaktas vilken styreffekt som måste uppnås för att motivera styrning utöver de åtgärder som 
genomförs på EU-nivå. 

Viktigt att ha i åtanke är att kosmetika regleras av EUs kosmetikaförordning, som omfattar en rad produkter som används 
i människors vardag såsom tvål, tandkräm, hudkrämer etc. Genom förordningen är produkterna strikt reglerade avseende 
hälsoaspekter, medan ingredienserna är att betrakta som kemiska ämnen där miljöaspekter regleras inom REACH-
förordningen. Därför ser vi inte något behov av att undersöka produktområdet vidare med avseende på styrning via skatt. 
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En aspekt som ibland glöms bort i resonemanget kring samhällsekonomiska ”kostnader” för kosmetiska produkter, är att 
dessa produkter erbjuder påtagliga och dokumenterat uppskattade socioekonomiska fördelar i form av hygien, 
välbefinnande etc. Det är ytterligare en anledning till att vi är tveksamma till att lägga resurser på att kartlägga och 
analysera kosmetiska produkter vidare. 
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