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Bakgrund 

Stockholms Stad upphandlar produkter som omfattas av den nya kemikalieskatten på viss elektronik 

och vill utreda vad skatten innebär för dem som upphandlare. Vad innehåller ett urval av de 

produkter som Stockholms Stad har upphandlat? Varierar skadliga ämnen mellan olika produkter? 

Vad finns det för information i leverantörsledet och hur förhåller sig leverantörerna till skatten? 

Jobbar de med substitution? 

Om kemikalieskatten 

Från den 1 juli 2017 tillämpas kemikalieskatt på viss elektronik1. Skattskyldig är den som är 

lagerhållare, yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga produkter eller för in eller tar emot skattepliktiga 

produkter yrkesmässigt från ett annat EU-land. För de skattepliktiga produkterna ska skatt betalas 

med 8 kr/kg (vitvaror) eller 120 kr/kg (övrig elektronik) med ett maxbelopp om 320 kr. Produkter 

som uppfyller vissa uppställda krav berättigas 50 % respektive 90 % avdrag. 

Skatten är en punktskatt och har tagits fram som ett ekonomiskt styrmedel på kemikalieområdet i 

syfte att minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga 

ämnen och tar sikte på hemelektronik. Beskattning sker dock för produkter som säljs både för privat 

och professionellt bruk.   

Produkter som skatten omfattar 

Lagen om kemikalieskatten reglerar vilka produkter som omfattas av lagen, se vidare tabell 1.  

Tabell 1. Produkter som skatten omfattar och vilken kategori respektive produkt tillhör.2 

KN-nummer Produkt Kategori 

8418 10, 8418 21, 
8418 29, 8418 30, 
8418 40 

Kylskåp och frysskåp Vitvara 

8422 11 Diskmaskiner Vitvara 

8450 11, 8450 12, 
8450 19 

Tvättmaskiner Vitvara 

8451 21 Torktumlare Vitvara 

8471 30, 8471 41, 
8471 49 

Datorer, bärbara datorer, läsplattor Övrig elektronik 

8508 11 Dammsugare Vitvara 

8516 50, 8516 60 Spisar, mikrovågsugnar Vitvara 

8517 11, 8517 12, 
8517 18, 8517 62 

Mobiltelefoner, vanliga telefoner, trådlösa 
telefoner, routrar och trådlösa nätverk 

Övrig elektronik 

  

                                                           
1 Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Lagen trädde i kraft den 1 april 2017 men tillämpas 
första gången på skattskyldighet som inträder från och med den 1 juli.  
2 Se listning på Skatteverkets hemsida: 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/kemikalieskatt/varorsomskattska
betalasfor.4.6162e1a215a27f58ca9397.html 
Här finns alla KN-nummer sökbara: http://www.cnwebb.scb.se/ 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/kemikalieskatt/varorsomskattskabetalasfor.4.6162e1a215a27f58ca9397.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/kemikalieskatt/varorsomskattskabetalasfor.4.6162e1a215a27f58ca9397.html
http://www.cnwebb.scb.se/
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KN-nummer Produkt Kategori 

8519 30, 8519 50, 
8519 81, 8519 89 

CD-spelare Övrig elektronik 

8521 10, 8521 90 DVD-spelare Övrig elektronik 

8527 12, 8527 13, 
8527 19, 8527 91, 
8527 92, 8527 99 

Radioapparater Övrig elektronik 

8528 41, 8528 49, 
8528 51, 8528 59, 
8528 71, 8528 72, 
8528 73 

TV-apparater (både platta och tjocka), 
monitorer 

Övrig elektronik 

9504 50 Spelkonsoler Övrig elektronik 

I Stockholms Stads upphandling av AV-utrustning ingår CD-spelare, DVD-spelare, TV-apparater och 

andra monitorer (hos Stockholms Stad kallat bildskärmar) vilka berörs av skatten. Det Stockholms 

Stad benämner som pekskärmar kan även omfattas (beroende på vilket KN-nummer en sådan 

produkt omfattas av, detta kan Tullverket svara på i varje enskilt fall). Stockholms Stads förfrågan 

omfattade även projektorer, men dessa omfattas inte av skatten. 

Kemikalier skatten omfattar 

Elektronik innehåller många farliga kemikalier som kan innebära stora miljö- och hälsorisker. Bland 

annat används olika sorts flamskyddsmedel, vilka vissa bedöms farligare än andra, olika typer av 

polymerer, mjukgörare, stabilisatorer, metaller och så vidare. Alla produkter som omfattas av lagen 

beskattas, men det finns vissa kemikalier som lagstiftaren bedömt som extra farliga och därför tas 

full skatt ut om en produkt innehåller additivt eller reaktivt tillsatt brom- eller klorförening samt 

additivt tillsatt fosforförening.  

I en studie som gjordes av Kemikalieskatteutredningen framkom att storleken på produktens 

kretskort, som står för en stor andel av förekomsten av flamskyddsmedel, samvarierar med varans 

vikt för produkter inom gruppen övrig elektronik. Därför utgår beskattningen från varans vikt, dock 

med en högsta skattesats. Dock väger vitvaror ofta mycket och har samtidigt relativt små kretskort, 

och utgör alltså en låg andel av vikten.3 Då det är kretskortet som innehåller den huvudsakliga 

andelen av flamskyddsmedel, antas det att vitvaror innehåller en mindre andel flamskyddsmedel i 

förhållande till sin vikt än annan elektronik som omfattas av skatten. Därför har lagstiftaren valt en 

betydligt lägre skattesats per kilo på vitvaror än på övrig elektronik. 

Alla produkter som räknas upp i lagen beskattas. Om den skattskyldiga kan visa sin rätt till avdrag kan 

detta medges med 50 % eller 90 %. 

Förutsättningar för avdrag 

Avdrag får göras om varans kretskort (med komponenter borträknade) samt plastdelar över 25 gram 

är fria från de flamskyddsmedel som lagen listar (ca 150 stycken). Avdrag får i så fall göras med:  

                                                           
3 SOU 2015:30 Kemikalieskatteutredningen: Kemikalieskatt – Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller 
kemikalier, s. 65. 
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1. 50 % om materialet är fritt från additivt tillsatt brom- eller klorförening (= halt under 0,1  

vikt-%). 

2. 90 % om materialet även är fritt från additivt tillsatt fosforförening samt reaktivt tillsatt 

brom/klor-förening (= under 0,1 vikt-%).  

Det är den som är skattskyldig som har bevisbördan för rätten till avdrag. Skatteverket gör 

bedömningen genom att se till det material som den skattskyldiga lämnat in, tillsammans med den 

lista som är bilagd lagen. Någon ytterligare utredning görs inte i dagsläget, och Skatteverket 

respektive Tullverket är kontrollorgan. (För utländska leverantörer som är skattepliktiga är Tullverket 

beskattningsmyndighet, och samma beviskrav och tillvägagångsätt gäller för dessa leverantörer.) Den 

mätmetod som föreslogs av Kemikalieskatteutredningen utgick när lagen antogs och ersattes av den 

till lagen bilagda listan.4 

Stockholms Stads leverantörer av AV-utrustning  

Stockholms Stad har två upphandlade leverantörer av AV-utrustning som använts för inköp. Ett 

flertal av de produkter som Stockholms Stad köpt in omfattas av kemikalieskatten. 

Audicom Pendax AB har endast en produktkategori som omfattas av kemikalieskatten, bildskärmar. 

Företaget har inte gjort någon kartläggning av innehållet av sina skärmar, och valt att betala full skatt 

för att sedan lägga denna som en extra avgift på fakturan. De bedömer att de har liten möjlighet att 

påverka sina leverantörer då Sverige och Audicom Pendax AB utgör en väldigt liten del av 

leverantörernas marknad. Audicom Pendax AB jobbar inte med substitution i nuläget.  

AV Syd AB har tillfrågats och trots att flera personer kontaktats har inget svar lämnats. 

Vid samtal med Samsung och HP5 berättar de att båda företagen arbetar med substitution av 

kemikalier i sina produkter och har gjort under lång tid. Deras substitutionsarbete utgår bland annat 

från att utesluta svartlistade kemikalier i sina produkter. Dock överensstämmer inte de svartlistade 

kemikalierna (listor som tillhandahålls av exempelvis GreenScreen och TCO Certified) helt med de 

kemikalier som skatten omfattar.  

Vid samtal med både leverantörer och producenter menades det dock på att det är många i 

branschen som väljer att betala full skatt för alla sina produkter, då kostnaden för kartläggning, 

dokumentation och ansökan om avdrag kostar mycket mer än vad reduktionen ger i pengar.  

Skatten åläggs Stockholms Stads leverantörer. Dessa leverantörer har valt att lägga skatten på sina 

fakturor till Stockholms stad, utan att ange avdrag. Detta pga. att leverantörerna inte utreder om 

produkterna ger rätt till avdrag. Stockholms Stads leverantörer kan inte heller tillhandahålla 

information om kemiska ämnen i sina tillhandahållna produkter.  

Leverantörerna har rätt att lägga denna kostnad på fakturorna, om avtalet mellan Stockholms Stad 

och leverantören godkänner detta, och är att ses som en prisökning på produkten för kunden till följd 

av leverantörens ökade kostnad pga. sin skattskyldighet. Eftersom det inte är Stockholms stad som är 

skattskyldiga har Stockholms Stad inte heller rätt att ta del av eventuella avdrag. Om avtalet inte 

                                                           
4 Prop.2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017, s. 333. 
5 Stockholms Stad har inga upphandlade produkter från HP bland sin AV-utrustning, men kontaktades ändå då 
flera andra tillverkare inte ville svara på våra frågor.  
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godkänner pålagda kostnader på fakturan är inte Stockholms Stad skyldig att betala den pålagda 

kostnaden, då det är leverantören som är skattskyldig, och kan bestrida denna del av fakturan. 

RoHS-direktivet 

Det mest omfattande regelverket om elektrisk och elektronisk utrustning är beslutat på EU-nivå 

genom RoHS-direktivet6. Direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön 

genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. 

Direktivet syftar även till att förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning av 

elektrisk och elektronisk utrustning.  Direktivet är implementerat i svensk rätt genom en förordning 

och genom föreskrifter från Kemikalieinspektionen. 

RoHS-direktivet begränsar användningen av sex olika ämnen, varav två av dessa är flamskyddsmedel. 

Från jul 2019 införs även begränsningar av ett antal mjukgörare av plast, genom en ändring i 

direktivet (ytterligare två ämnen begränsas från juli 2021). 

Certifiering och märkning av produkter  

Certifieringar som TCO Certified eller olika miljöledningssystem kan säkerställa att en produkt 

innehåller en mindre mängd farliga kemikalier än andra produkter.  

TCO tillämpar en acceptanslista för flamskyddsmedel på bildskärmar, bärbara, stationära och allt-i-

ett-datorer, surfplattor, smartphones, projektorer och headsets . Det innebär att endast de ämnen 

som är uppsatta på listan (i nuläget 15 st.) får förekomma i certifierade produkter. Brom- och 

klorföreningar förekommer inte bland TCOs godkända ämnen vilket bör innebära att samtliga 

produkter som är TCO-certifierade uppfyller kravet för 50 % avdrag. Däremot finns flera av de 

fosforföreningar som lagen listar med som godkända inom TCO-certifieringen.   

TCO använder sig av analysmetoden GreenScreen, för att identifiera kemikalier som inger stora 

betänkligheter och även ger alternativa förslag att ersätta dessa med. Metoden används av flera 

stora tillverkare i deras arbete med substitution, bland annat HP, Dell och Apple. 

CE-märkning innebär att en produkt uppfyller RoHS-direktivet och genom märkningen garanterar 

tillverkaren att vissa krav är uppfyllda och att korrekta kontroller har genomförts på produkten. 

Ingen av ovan nämnda märkningar eller certifieringar innebär dock en garanterad reduktion av 

skatten, då lagstiftarens lista på kemikalier inte överensstämmer med andra i branschen tillämpade 

listor. 

Kritikernas invändningar mot kemikalieskatten 

Från flera håll har det kommit invändningar mot kemikalieskatten och dess konstruktion, både i 

remisser till utredningen och efter lagens ikraftträdande.  

En allvarlig kritik av skattekonstruktionen vilken såväl företag som miljörörelsen lyfter fram är att 

lagen inte gör någon åtskillnad mellan olika fosforbaserade flamskyddsmedel. Flera av de ämnen som 

lagen listar som icke önskvärda ses i själva verket som bra alternativ och har fått mycket 

                                                           
6 Direktiv 2011/65/EU, Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic 
Equipment (RoHS). 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-8o3t6sLXAhXJ46QKHUwdDy8QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Ftcocertified.com%2Ffiles%2Ftcasl%2FTCO_Certified_Accepted_Substance_List.pdf&usg=AOvVaw2PrRLksdzFpPY2sV6WNHZX
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uppmärksamhet för att de har goda miljöegenskaper. Lagstiftningen slår i den meningen blint mot 

alla fosforbaserade ämnen oavsett egenskaper. Konsekvensen – menar kritikerna – är att den 

utveckling mot miljövänligare flamskyddsmedel som skett riskerar att undermineras av att lagen 

betraktar dem som problem. Skatten får inte den tänkta marknadsdrivande effekten, genom att 

alternativ i praktiken saknas.7  

Det är oklart varför lagen inte gör skillnad på bra och dåliga fosforföreningar. Ett skäl som framförts 

är att regeringen inte velat fördröja införandet av skatten genom en långdragen diskussion om vilka 

föreningar som skulle anses relevanta att lista pga. hälso- och miljöfarlighet. Ett enklare sätt blev då 

att istället definiera in alla fosforbaserade ämnen som grupp. 

I propositionen tas det upp att flera kritiska remissinstanser menade att en skatt på den svenska 

marknaden inte kommer påverka produktionen, då den svenska marknaden är liten i förhållande till 

den globala. Regeringen menade att en svensk punktskatt på kemikalier medför en styrning mot 

miljö- och hälsomässigt bättre alternativ och även om den sannolikt inte har någon effekt på den 

globala marknaden och global produktion bedömer regeringen att en sådan skatt skulle kunna 

påverka den svenska marknaden.8  

Konsekvenser hittills av skatten 

Skatteplikten har funnits i drygt fem månader och det är svårt att göra en bedömning av vilka 

förändringar som skett under dessa fem månader. Vi kan konstatera att det finns större producenter 

som har verksamhet i Sverige som aktivt arbetar med kemikaliefrågan och som arbetar med att ha 

produkter på den svenska marknaden som ger rätt till avdrag med både 50 % och 90 %. Dessa 

producenter har också sedan tidigare haft ett omfattande arbete med att skapa mer miljövänlig 

elektronik och har stor kunskap i kemikaliefrågan. Andra stora tillverkare som vi har sökt har inte 

kunnat uttala sig i frågorna alls ur ett svenskt perspektiv. 

Från Skatteverket har vi kunnat begära ut information om vilka avdrag som begärts mellan juli och 

november 2017.9 Ett flertal AV-produkter, såsom TV, DVD-spelare och CD-spelare, har fått godkända 

avdrag. Telefon är den produkt som fått mest avdrag på 90 %, följt av TV och dator. Dator är den 

produkt som fått mest avdrag på 50 %. Mest avdrag totalt sett har dator fått, följt av TV. I detta fall 

torde TV även omfatta monitorer, då dessa faller inom samma KN-nummer kategori (se ovan). Detta 

visar på att det finns ett flertal produkter på marknaden som redan nu uppfyller kraven för avdrag. 

Det finns också många produkter på marknaden idag som har olika miljöcertifieringar som visar på 

ett systematiskt miljö- och kemikaliearbete i branschen. Då vi inte vet vilka produkter som getts 

avdrag för, utan endast produktkategori, kan inte vi svara på om de produkter som medgetts avdrag 

också innehar någon miljöcertifiering.  

Vad gäller Stockholms Stads leverantörer har de valt att inte ha ett systematiskt arbete i frågan utan 

ser det som en ytterligare kostnad för sina produkter, och utreder inte om produkterna har rätt till 

avdrag på skatten. Då leverantören har svårt att få tag på information om produkterna väljer de att 

betala full skatt och gör ingen utredning för att kunna begära avdrag. Kostnaderna för både 

leverantörer och producenter att ta reda på om deras produkter uppfyller kraven för avdrag är även 

                                                           
7 Se bl.a. http://www.kemikalieskatten.se/.  
8 Prop.2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017, s. 329. 
9 Se bilaga. 

http://www.kemikalieskatten.se/
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så omfattande att flera i branschen menar att det inte finns ett värde i att göra kartläggningen och 

begära avdrag.  

Undersökningen visar på att det finns producenter som kommit långt, och andra som kommit mindre 

långt. Vår undersökning avseende återförsäljare omfattar enbart Stockholms Stads egna 

leverantörer. Med den korta tid som gått är det dock svårt att avgöra om skatten innebär den 

ekonomiska styrning mot val av produkter med mindre farliga kemikalier, som skatten syftar till.  

Kemikalieinspektionen har ännu inte givits i uppdrag att genomföra marknadsanalys av kemikalier i 

elektronik, såsom föreslås i Kemikalieutredningen.10 Inte heller har de fått i uppdrag, såsom 

utredningen föreslog, att utreda och följa upp skattens konsekvenser för att kunna föreslå ändringar i 

skatten över tid.11 Kemikalieinspektionen har dock för avsikt att om några år genomföra en 

undersökning på hur kemikalieanvändningen i elektronik har förändrats sedan införandet av skatten. 

Detta kommer dock att dröja då skatten fortfarande är för ny.  

Slutsatser och sammanfattning 

Uppdrag från Stockholm Stad var att svara på följande frågeställningar: Vad innehåller ett urval av de 

produkter som Stockholms Stad har upphandlat? Varierar skadliga ämnen mellan olika produkter? 

Vad finns det för information i leverantörsledet och hur förhåller sig leverantörerna till skatten? 

Jobbar de med substitution? 

Trots omfattande försök att få tag på information både från Stockholms Stads leverantörer och direkt 

från producenterna har information om vad ett urval av Stockholms Stads upphandlade produkter 

innehåller inte kunnat inhämtas. Vad gäller variation av skadliga ämnen har inte möjligheten att 

undersöka skillnader i produkterna funnits. Däremot går det att se skillnader i berättigade avdrag på 

50 % respektive 90 % från Skatteverket för olika produkter12. Enligt Stockholms Stads leverantörer 

finns det inte information i leverantörskedjan i dagsläget och det var inget de hade för avsikt att 

börja ta in heller, och som redan nämnts har leverantörerna inte för avsikt att göra något arbete för 

att utreda om och vilka av deras tillhandahållna produkter som ger rätt till avdrag. De producenter 

som intervjuats jobbar med substitution, men mer ingående information från de producenter som 

tillverkat produkter Stockholms Stad upphandlat har inte kunnat inhämtas.  

Slutsatsen är att det finns ett flertal produkter på marknaden som ger rätt till avdrag, både 50 % och 

90 %, men det tycks vara så att Stockholm Stads leverantörer inte undersöker om produkterna ger 

rätt till avdrag. Skälet anges vara att det är för svårt för dem och de väljer därför att lägga på full skatt 

för alla produkter. De kan inte heller redovisa kemikalieinnehåll i sina produkter.  

 

  

                                                           
10 SOU 2015:30 Kemikalieskatteutredningen: Kemikalieskatt – Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller 
kemikalier, s. 95 ff. 
11 A.a. s. 121. 
12 Se tabell i bilaga. 
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Bilaga 1 

Nedan ses en lista från Skatteverket över godkända avdrag indelat på produktnivå från juli till 

november 2017. 

Produkt 50 % avdrag 90 % avdrag Total 

CD-spelare 508 969 458 167 967 136 

Dammsugare 1 160 884 43 873 1 204 757 

Dator 47 991 628 11 037 630 59 029 258 

Diskmaskin 6 170 631 0 6 170 631 

DVD-spelare 735 355 493 452 1 228 807 

Kyl/Frys 2 604 417 0 2 604 417 

Radio 1 228 718 2 554 887 3 783 605 

Spel 1 367 189 5 645 1 372 834 

Spis/Ugn 1 739 690 2 298 861 4 038 551 

Telefon 16 250 653 28 813 232 45 063 885 

Torktumlare 5 093 351 0 5 093 351 

TV 40 067 637 16 407 372 56 475 009 

Tvättmaskin  8 566 863 0 8 566 863 

Total 133 485 985 62 113 119 195 599 104 

 


