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Inledning 

Teknikföretagen företräder svensk industri. Tillsammans står våra 4 300 
medlemsföretag för en tredjedel av Sveriges export. Gemensamt för våra 
medlemsföretag är att de utvecklar varor och tjänster i världsklass och att nästan 
all försäljning sker i global konkurrens. Samtidigt som medlemsföretagen löser 
många av vår tids utmaningar skapar de tillväxt och välstånd i Sverige. 

Teknikföretagens bedömning och synpunkter 

Teknikföretagens medlemmar strävar efter en hållbar användning av kemikalier i 
sina produkter och delar regeringens ambition att minska användningen av 
miljöfarliga och skadliga kemikalier.  

Teknikföretagen anser att kemikalieskatten bör avskaffas. Den nuvarande 
kemikalieskatten har inte lett till att nå de miljömål som angavs som skäl vid 
införandet av skatten1. Den har istället lett till ökade priser för konsumenterna och 
varit administrativt betungande för företagen och för de kontrollerande 
myndigheterna.  

De produkter som omfattas av den svenska kemikalieskatten tillverkas och säljs 
på en global marknad. Det bästa sättet att påverka globalt är att arbeta med 
dessa frågor på EU-nivå. Detta görs idag mycket framgångsrikt och det är viktigt 
att inte nationella särlagstiftningar införs som försvårar en handel på lika villkor 
inom EU. Genom en harmoniserad lagstiftning inom EU:s inre marknad kan 
användningarna av farliga kemikalier i människors hemmiljö minska. Onödigt 
administrativt arbete undviks och industrin kan istället rikta sina resurser mot 
substitutionsområdet.  

För att öka återanvändning och bidra till en cirkulär ekonomi bör ett generellt 
skatteundantag för import av produkter som redan använts införas. Detta skulle 
möjliggöra återbruk hos företag som kräver stora volymer av t ex IT-produkter 
och där tillgången inom Sverige inte räcker till. 

 

1 Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik, del 2, Dnr: 8-262570 
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Givet att skatten behålls anser vi att: 

• Det är positivt att den förenklas och att distinktionen mellan reaktivt och 

additivt tillsatta ämnen tas bort. Denna förändring kommer att underlätta 

företagens administrativa hantering av skatten såväl som myndigheternas 

kontroll.  

• Det är positivt att ett generellt undantag för kemikaliebeskattning för varor 

tillverkade före den 1 juli 2017 införs.  

• Skatteavdraget ska vara 100% om produkterna inte innehåller de 
kemikalier som skatten avser att träffa. 

• Cirkulär ekonomi är en global angelägenhet som Sverige bör främja och 

inte motverka. Begagnande varor bör därför som helhet undantas från 

skatten oavsett om varorna har använts i Sverige eller är importerade.  

• Fosforbaserade ämnen bör inte beskattas, åtminstone till dess att 

omställning från klor- och brombaserade flamskyddsmedel har skett. 

Detta bör beaktas i de föreslagna förändringarna om syftet är att uppnå 

ett mer ändamålsenligt styrmedel. 

 
 
 
Teknikföretagen 
 
 
Maria Rosendahl  Karin Aase 
Näringspolitisk chef Enhetschef Handel och Hållbarhet 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


