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Högre produktavgifter hotar livsmedelssäkerhet och vårdhygien! 
Biocidprodukter är livsnödvändiga för att upprätthålla god hygien inom sjukvården och 

livsmedelsindustrin. Miljödepartementet föreslår kraftigt höjda avgifter för biocidprodukter på 

den svenska marknaden. Höjda avgifter innebär att många produkter inte längre kommer att 

finnas kvar. Myggmedel, träskyddsmedel och vanliga alkogeler är exempel på 

konsumentprodukter som kommer att drabbas. 

Förslaget drabbar hygienen i samhället 
- De föreslagna avgifterna är högre än många av produkternas årsomsättning på den svenska 

marknaden. Vi är djupt bekymrade över att inte längre kunna erbjuda de produkter som behövs för 

hygienen i t.ex. sjukvård, restauranger, livsmedelsindustri, djurstallar och förskolor. Inom dessa 

sektorer är hygien livsnödvändig, säger Ulrika Flodberg, Branschföreningen för Industriell och 

Institutionell Hygien, IIH. 

- Vi tycker det är förvånande att inte berörda myndigheter har reagerat och insett konsekvenserna av 

förslaget som påverkar hygienen i samhället. Särskilt hårt drabbas t.ex. desinfektionsmede. Som 

hittills varit undantagna från avgiften, fortsätter Ulrika Flodberg. 

- Förslaget har bara förlorare och bör därför stoppas helt, avslutar hon. 

Vanliga konsumentprodukter påverkas 
- Myggmedel, alkogel, vissa träoljor och båtbottenfärger är exempel på biocidprodukter på 

konsumentmarknaden. De höjda avgifterna kommer att drabba dessa produkter hårt, säger Anna 

Melvås, Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet, KTF.  

KTF förutspår att många företag väljer att inte lansera produkter på den svenska marknaden på 

grund av de ökade kostnaderna. Resultatet blir att konsumenter får avsevärt färre produkter att välja 

mellan. - Vi anser att svenska konsumenter ska ha samma valfrihet och tillgång till samma 

produktsortiment som konsumenter i andra EU-länder. Så kommer det inte att bli om förslaget blir 

verklighet, säger Anna Melvås, KTF.  

Sverige är ett litet land med liten marknad. Höga avgifter som ska betalas i förskott slår hårt mot 

mindre företag som har Sverige som sin huvudmarknad. Det handlar om ökade kostnader med 

hundratals procent, varför många produkter kommer att försvinna, innovation hämmas och 

etableringströsklar bli högre. - Förslaget innebär kraftiga försämringar för både företag och 

konsumenter och bör inte genomföras, avslutar Anna Melvås, KTF. 

IIH, Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien, är en förening för tillverkare och marknadsförare av 

produkter och system för professionell hygien, rengöring och underhåll.  

KTF, Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet, är en branschförening för tillverkare och marknadsförare av 

konsumentprodukter för tvätt- och rengöring samt hygien och kosmetik. 

mailto:ulrika.flodberg@ktf.se
mailto:anna.melvas@ktf.se


 

      
VISITING ADDRESS: POSTAL ADDRESS: PHONE: FAX: BANK GIRO ACCOUNT: POSTAL GIRO ACCOUNT: 

STORGATAN 19 P O BOX 5501 +46 8 783 82 40 +46 8 783 82 39 5848-9287 6491866-7 

 SE-114 85 STOCKHOLM    

  WEBSITE: www.ktf.se / www.iih.se 

 

 

 

Fakta om Miljödepartementets förslag 

Miljödepartementet föreslår ett nytt avgiftssystem för godkännanden av biocidprodukter. Förslaget 

som har utarbetats av Kemikalieinspektionen innebär kraftigt höjda ansökningsavgifter för alla 

biocidprodukter. Miljödepartementets avsikt är att det nya systemet ska träda i kraft den 1 

september 2013 för biocidprodukter. Se avgifternas storlek i tabellen nedan. 

Biocidprodukter  Idag 1 sept 2013 

Ansökningsavgift per produkt 131000 SEK  500000 SEK  

Årsavgift (% av 
årsomsättningen) 

2,6 %  1 %  

 

Enligt förslaget ska företagen betala hela avgiften i förskott. Eventuellt överskott som återstår när 

ansökan har behandlats ska betalas tillbaka till företaget. Företagen måste dock budgetera för att 

kostnaden för ansökan når maxavgiften. Det innebär att företagen agerar bank åt 

Kemikalieinspektionen genom att de ”lånar ut” pengar till myndigheten under den tid ansökan pågår. 

Avgifterna kommer att införas direkt för alla produkter som idag omfattas av krav på godkännande, 

t.ex. träskyddsmedel och insektsmedel. Desinfektionsmedel kommer att omfattas när 

godkännandekrav införs för denna produkttyp, vilket väntas bli 2014. Då går avgiften för dessa 

produkter upp från 0 kr till en halv miljon kr per produkt. 

KTF och IIH anser att avgifterna måste differentieras beroende på vilken biocidprodukt som avses för 

att stå i rimlig proportion till produktens komplexitet. KTF och IIH anser också att 

Miljödepartementet ska invänta avgiftsutredningar inom EU som pågår just nu innan beslut fattas 

om ändringar i det svenska avgiftssystemet. 

 

Remissvaren från myndigheter och organisationer finns på Regeringens hemsida: 

http://www.regeringen.se/sb/d/16357  

Kemikalieinspektionens rapport: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/26/39/9220c4a7.pdf  
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