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Remiss av promemorian Höjd energiskatt och koldioxidskatt på 
bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss 
elektronik 
BPHR avstyrker förslaget om höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. 

Vi hänvisar till remissyttrande från Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS). De synpunkter 
som framförs av BFS gäller i huvudsak också BPHR, där ett fåtal medlemsföretag och någon enstaka 
produkt i deras B2B-sortiment på samma sätt kommit att omfattas av lagen. 

Samma resonemang som BFS för är tillämpligt för de industriella dammsugare som på det sättet man 
valt att konstruera KN-kodningen, råkat hamna i samma fack som hemdammsugare. Den här typen 
av proffsdammsugare och hamnar inte i hemmiljö och bidrar alltså inte till tillförseln av farliga ämnen 
i människors hemmiljö. Syftet med skatten – att minska tillförseln av farliga ämnen till människors 
hemmiljö - kan därför inte uppnås genom att beskatta industriella dammsugare. 

Lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik innebär för våra medlemsföretag en oproportionerligt 
stor regelbörda och betydande administrativa kostnader för regelefterlevnad, samtidigt som det är 
osannolikt att den leder till en minskning av tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö. 
Därför måste undantag införas för industridammsugare/professionella dammsugare. 

Ett annat konkret förslag skulle vara en ändring av kapacitet hos dammpåse eller annan behållare i 
aktuellt KN-nummer (850811) alternativt att en ny grupp/nytt KN-nummer skapas för att mer 
träffsäkert fånga endast hushållsapparater. En sådan förändring av det internationella KN-systemet 
bedöms dock vara svårt att motivera med hänvisning till en skattelag som endast gäller Sverige. 
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Om BPHR 
BPHR är branschorganisation för företag som importerar, tillverkar och marknadsför kemisk-tekniska produkter, redskap 
och maskiner för professionell hygien, rengöring och underhåll inom en rad olika marknadssegment, t.ex. personlig hygien, 
lokalvård, restauranger, storkök, tvätterier och fordonsrengöring. Kunderna finns inom såväl privat som offentlig sektor. 
Lagstiftningsfrågor inom hälsa och miljö är vårt absolut viktigaste arbetsområde. BPHR är en del av KTF (Kemisk Tekniska 
Företagen). 


