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Svar på frågor efter referensgruppsmöte den 15 maj i 
Utredningen om skatt på tungmetaller m.m. 
Vi kan i det här läget endast ge korta övergripande svar på frågorna som ställdes i mejl daterat den 19 maj 2017 till oss 
som representerar biocidbranschen. 

Viktigt är att först och främst ha i bakhuvudet att biocidlagstiftningen, liksom annan lagstiftning gällande kemiska ämnen 
och produkter, 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. Förordningen innebär ett godkännandeförfarande med ständig revidering och tillåter endast produkter med 
acceptabel miljö- och hälsoprofil. 

 

Vad pågår i riskminskningshänseende inom era respektive produkttyper 
och vilka resultat har det lett till? 

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. 

Det arbete som pågår på ämnesnivå ligger i allmänhet på de stora multinationella företag som tillhandahåller råvaror för 
de blandade kemiska produkter, som våra branschföreningar i första hand representerar. BASF, som är världens största 
kemibolag, är ett exempel på en sådan leverantör där hållbarhetsarbetet utgör en central del i verksamheten och som 
lägger enorma resurser på ständig förbättring. Eftersom BASF deltog i referensgruppsmötet den 15 maj, hänvisar vi till 
den information som framfördes där och eventuellt skriftligen efter mötet. 

 

Vilka alternativa metoder och produkter finns inom produkttyper som 
innehåller kandidatämnen för substitution idag? 

Generellt kan sägas att det inte finns någon legalt bindande samlad lista över kandidatämnen för substitution. Vart efter 
verksamma ämnen godkänns enligt biocidproduktförordningen, kommer det att stå i genomförandeförordningen, där 
godkännanden fastslås, om ett ämne är ett kandidatämne eller inte. Det kan alltså successivt tillkomma ämnen som 
uppfyller kriterierna för substitution vartefter verksamma ämnen godkänns. 

Vi har inte haft möjlighet att, på den korta tid vi nu har för att besvara utredningens frågor, närmare granska 
genomförandeförordningar för att se vilka ämnen som f.n. pekats ut som kandidatämnen för substitution. Därför kan vi 
inte på rak arm säga i vad mån produkter inom våra branschföreningars produktområden överhuvudtaget berörs.  

Vår bedömning är dock att det ligger i sakens natur att företag arbetar hårt på att utveckla ersättningar till ämnen som har 
de negativa egenskaper som gör dem till kandidater för substitution (se även ovan resonemang kring BASFs 
hållbarhetsarbete). 
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Vad talar för och emot att utöka beskattningen inom de produkttyper ni är 
berörda av? 

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. 

I skrivelser till finansdepartementet 2006 och 2007 belyste vi exempel på konsekvenser av beskattning enligt de 
skattesatser som gäller enligt nuvarande Lag 1984:410 om skatt på bekämpningsmedel. Vi konstaterade då att en 
beskattning av branschens produkter och därmed en minskad användning skulle innebära en stor risk för allvarliga 
konsekvenser, t.ex. avseende människors hälsa inom sjukvård och livsmedelshantering och avseende hydrofriktion till 
följd av ökad påväxt på fartygsbottnar. 

En skatt på biocider såsom exempelvis desinfektionsmedel – inte minst i användning inom sjukvården – utgör definitivt ett 
hot. Desinfektionsmedel är ett av de mest effektiva verktygen för att kunna minska överanvändningen av antibiotika och 
motverka spridningen av multi-resistenta och andra patogena bakterier. En punktskatt på den här typen av produkter 
skulle få förödande konsekvenser, eftersom den styrande effekten bort från desinfektionsmedel går stick i stäv med 
behoven av förbättrad hygien och minska smittspridning. 

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. 

Sammanfattningsvis kan vi inte se något som talar för en beskattning, men desto mer emot en beskattning av de 
produktområden som våra branscher täcker in. 

 

Vad behöver särskilt framhållas vid en eventuell differentiering utifrån 
kandidatämnen för substitution? 

Eftersom godkännanden, först av verksamma ämnen och därefter av biocidprodukter, är en process som pågår under 
många år, är det också omöjligt att idag bedöma vilka alternativ som kommer att utvecklas på sikt. En eventuell 
beskattning av kandidatämnen för substitution innebär därmed en betydande rättsosäkerhet för berörda företag, som i sitt 
arbete måste ta hänsyn, inte bara till de (enorma) kostnader som idag är mer eller mindre väl kända utifrån gällande 
biocidlagstiftning, utan också till en skatt som på förhand är omöjlig att bedöma när, var och hur den kommer att slå. 
Osäkerheten för företagen leder också till att framtida investeringar och produktutveckling hämmas. Kort sagt bedömer vi 
att en beskattning av kandidatämnen innebär en administration som i praktiken blir omöjlig att hantera. 

 

Vad är er uppfattning om priskänsligheten inom era respektive 
produkttyper? Hur tror ni att försäljningen skulle påverkas om skatten var 
10% av varans pris? Om skatten var 50% av varans pris? 

Vi kan konstatera att komplexiteten i lagstiftningen innebär svårigheter att göra någon generell kostnadsanalys och i det 
här läget finns inte någon möjlighet att göra beräkningar som ger svar på sådan detaljnivå som här efterfrågas. Faktorer 
såsom hög eller låg koncentration av verksamt ämne, stor eller liten användning av produkterna, användningsmönster 
etc. bidrar till svårigheterna att analysera konsekvenser. 

Se även svar ovan på frågan om vad som talar för och emot att utöka beskattningen inom de produkttyper vi 
representerar. 
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