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Sammanfattning





Kemikalieinspektionen bedömer att den föreslagna höjningen av skatten för
mängd aktiva ämnen i bekämpningsmedel kan ge vissa oönskade effekter.
Kemikalieinspektionen anser att nuvarande skattesystem för
bekämpningsmedel bör utredas.
Kemikalieinspektionen anser att undantaget för träskyddsmedel bör utredas.

Kemikalieinspektionen begränsar yttrandet till förslaget om höjning av skatten som
rör bekämpningsmedel.
I promemorian anges som skäl för höjningen av punktskatt på mängden verksamma
ämnen i bekämpningsmedel, att användningen av bekämpningsmedel ska minska. I
konsekvensanalysen görs bedömningen att höjningen av skatten kan ge en viss
prisökning medan skattens effekt på användningen av bekämpningsmedel inte
närmare belyses.

Mall-id: MEP-0011, 2014-09-09

Skatten på mängd verksamma ämnen i bekämpningsmedel infördes på 80-talet och
riskerna förknippades då främst med använd mängd bekämpningsmedel. Därefter
har även andra sätt utvecklats för att minska riskerna med aktiva ämnen i
bekämpningsmedel. En skatt som enbart baseras på mängden verksamt ämne gynnar
lågdosmedel, medan bekämpningsmedel som används i stor dos per ytenhet
missgynnas.
Bekämpningsmedelsskatten kan vara ett hinder för den ekologiska odlingen. Enklare
substanser som används i högre doser per ytenhet är bland annat vissa lågriskprodukter som såpa, rapsolja och liknande substanser som huvudsakligen används
inom ekologisk odling. Dessa lågriskprodukter missgynnas alltså av nuvarande
skattesystem. Skatten per arealdos kan variera mellan någon enstaka krona för
konventionella växtskyddsmedel vilket kan jämföras med motsvarande skatt på upp
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till 500 kr för rapsolja. En effekt av höjningen kan bli att tillgången till
lågriskprodukter begränsas vilket främst drabbar den ekologiska odlingen.
Träskyddsmedel är undantaget från skatten på bekämpningsmedel. Träskyddsmedel
används i stor omfattning, bland annat för behandling av trästolpar med kreosot som
därmed sprids till miljön.
Kemikalieinspektionen anser att nuvarande skattesystem för bekämpningsmedel bör
utredas mot bakgrund de oönskade styreffekter som beskrivits. Dessutom bör
undantaget för träskyddsmedel utredas.
I detta ärende har generaldirektören Nina Cromnier beslutat. Helena Bergström har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Karin Thorán och Peter
Bergkvist deltagit.
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