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Dnr: Fi 2015/1931
Finansdepartementet
e-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Remissvar avseende betänkande om skatt på vissa
konsumentvaror som innehåller kemikalier SOU 2015:13
Utredningen har tagit fram förslag på dels en skatt på viss elektronik och dels en
skatt på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad. Den föreslagna
skatten på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad har utformats på
så sätt att sådana varor som är tillverkade av PVC ska vara föremål för beskattning.
Skatten ska uppgå till 10 kronor per kilo vara.
Skatteavdrag medges med 50 procent av skatten för de varor som inte innehåller ftalater
som finns upptagna på den s.k. kandidatförteckningen. Skatteavdrag medges med 75
procent av skatten för de varor som varken innehåller sådana ftalater som finns
upptagna på kandidatförteckningen eller sådana ftalater som är begränsade i leksaker
enligt den s.k. Reach-förordningen. Det kommer inte att vara möjligt att göra avdrag för
hela skatten.
Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag med
800 medlemsföretag omsätter totalt 150 miljarder kronor varje år och sysselsätter 53 000
personer i Sverige. Föreningen är medlemmar i Svenskt Näringsliv.
Byggmaterialindustrierna har tagit del av Kemikalieskatteutredningen och lämnar härmed
följande synpunkter på de delar som berör byggprodukter. (PVC-golv, vägg- och
takbeklädnad av PVC)

Sammanfattning av våra synpunkter
Byggmaterialindustrierna anser att föreslagen punktskatt på byggprodukter inte ska
införas p g a att







att kemikalier bäst regleras genom harmoniserad lagstiftning och att vi kan
utnyttja möjligheterna att både begränsa användningen av farliga ämnen samt
öka kontrollen av efterlevnaden även i importerade varor genom befintliga
regelverk på EU-nivå
Skatten kan leda till snedvriden konkurrens på marknaden
Föreslagen skatt riskerar att styra mot sämre alternativ ur miljö- och
hälsosynpunkt
Utredningen inte har beaktat funktionen i byggmaterialet
Utredning om begränsningar av farliga ämnen i byggprodukter pågår och
regeringen bör invänta och utvärdera resultatet av den
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Utnyttja existerande lagar och regler bättre och öka kontrollen av efterlevnaden
Självfallet är det viktigt med åtgärder för att undvika att människor exponeras för
olämpliga kemikalier som kan vara skadliga för hälsan. Byggmaterialindustrierna menar
dock att det är bäst att arbeta genom internationellt harmoniserade tydliga och
detaljerade regler. Sedan år 2007 gäller inom EU den gemensamma
kemikalielagstiftningen Reach (förordning (EG) nr 1907/2006). Den har inneburit
betydligt minskade risker med kemikalier och varor tillverkade inom unionen.
Många varor importeras dock till EU och kemikalieinnehållet i dessa regleras inte på
samma sätt av kemikalielagstiftningen. För att reglerna för kemikalier i importerade varor
ska bli mer lika de som gäller för kemikalier inom EU anser vi att denna möjlighet måste
utnyttjas mer. En harmoniserad kemikalielagstiftning måste också få en harmoniserad
och förbättrad tillsyn för att kontrollera efterlevnaden. Även sanktioner för överträdelser
bör harmoniseras för att ge liknande spelregler inom alla medlemsstater.
Skatten kan leda till snedvriden konkurrens på marknaden
Skatten drabbar företag med produktion och försäljning i Sverige. Företag utanför
Sveriges gränser kan undgå den prishöjning som skatten innebär genom försäljning från
utlandet direkt till konsument. Den styrande effekten kan därmed utebli genom att
material levereras med e-tjänst direkt till entreprenörer och konsumenter som handlar
från företag baserade utanför Sveriges gränser. Samma regler måste gälla för produkter
som säljs direkt i Sverige annars innebär skatten att det blir konkurrens på olika villkor.
Föreslagen skatt riskerar att styra mot sämre alternativ ur miljö- och
hälsosynpunkt
Ett högre pris minskar inte det reella funktionsbehov som finns, utan riskerar leda till att
billigare och sämre alternativ väljs. Mjukgörare som är tillståndspliktiga enligt den
europeiska kemikalielagstiftningen REACH har inte använts på ca 15 år i
plastgolv/plastvägg som produceras i Sverige/Europa. Däremot kan dessa mjukgörare
finnas i produkter från exempelvis Asien. Prisnivån på dessa golv är mycket låg, vilket
gör att även om de beläggs med den högsta skattenivån kan de ändå vara billigare än de
miljömässigt bästa alternativen. Skatten riskerar i praktiken att fördyra de alternativ som
är bättre ur miljö- och hälsoperspektiv, d.v.s. produkter med god kontroll i och stöd av
REACH. Återigen ska en dylik skatt införas måste alla aktörer behandlas på exakt
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samma sätt annars sätts konkurrensen ur spel och eventuell miljönytta uteblir och kvar
blir bara ett tomt slag i luften.
Utredningen har inte tagit hänsyn till materialets funktion
I vissa utrymmen är PVC-golv ett bra alternativ sett till en lokals användning, drift och
underhåll samt golvets livslängd. Det lämpar sig väl på platser där slitaget är stort eller
där hygienkraven är stora, till exempel i många offentliga lokaler såsom i skolor eller
sjukhus. PVC-golv är enkla att hålla rena på grund av att de har få fogar och saknar
sprickor där smuts kan ansamlas. Förutom krav på hygien och motstånd mot slitage kan
även finnas krav på brandsäkerhet, elektriskt avledning, vattentäthet m.m.
Invänta resultat från pågående utredning om begränsningar av farliga ämnen i
byggprodukter
Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda behovet av nationella
begränsningar av farliga ämnen i byggprodukter. Uppdraget ska redovisas den 1 dec i
år. Vi anser att Regeringen bör avvakta resultatet av pågående regeringsuppdrag om
begränsningar av farliga ämnen i byggprodukter för att kunna beakta detta möjliga
styrmedel.
För övriga synpunkter hänvisar vi till våra medlemmars remissvar. Se medlemslista i
bilaga. För ytterligare information kontakta Monica Björk, tel 08-783 84 21 eller
monica@byggmaterialindustrierna.se

Hälsningar

Monica Björk, VD
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Bilaga

Byggmaterialindustriernas medlemmar
Direktanslutna företag
Abetong AB
Betongindustri AB
Buildsmart Sverige AB
Byggelit Sverige AB
Celsa Steel Service AB
Cementa AB (HCNE)
Combimix AB
Gyproc AB
H+H Sverige AB
Icopal AB
Kingspan Insulation AB
Knauf Danogips GmbH
Lindab Sverige AB
Moelven Wood AB
Monier Roofing AB
Nordic Waterproofing AB
PEAB Industri AB
Ruukki Sverige AB
Sand och Grus AB Jehander
Weber AB, Saint-Gobain Byggprodukter
Medlemsorganisationer som anslutit sina medlemsföretag kollektivt
Golvbranschen
Nordic Galvanizers
IKEM -Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Scandianvian Copper Development Association, SCDA
Skogsindustrierna
Stålbyggnadsinstitutet
Swedisol
Svensk Betong
Svensk Ventilation
Svenska Kyl och värmepumpföreningen
Sveriges Bergmaterialindustri
Sveriges Limleverantörers Förening
Sveriges Färgfabrikanters förening
Trä- och möbelföretagen
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