Centerpartiet – ”Det är dags att agera på den
utvärdering av skatten som gjorts”
Centerpartiet vill stärka det internationella samarbetet som finns i EU med lagstiftning för att ytterligare
förbjuda farliga ämnen. Samtidigt är det tydligt att partiet uppmärksammat den utvärdering som gjorts av
elektronikskatten.

Centerpartiet driver starkt för att minska förekomsten av farliga kemikalier i vardagen. Partiet har länge varit
för att med reglering och ekonomiska styrmedel minska förekomsten av farliga ämnen bland annat i
elektronik. Förorenaren ska betala och det ska vara högre skatter på det som påverkar miljön negativt.
Centerpartiet var tidigt ute med att föreslå en skatt på kemikalier i exempelvis elektronik, i sitt tal under
Almedalsveckan 2015 talade Centerpartiets partiledare Annie Lööf om en grön skatteväxling genom att
beskatta just elektronik med kemikalier i.
Centerpartiet har en utvecklad kemikaliepolitik som också syftar till att minska förekomsten av farliga ämnen
och miljögifter. Partiet vill bland annat stärka det internationella samarbetet som finns i EU med lagstiftning
för att ytterligare förbjuda farliga ämnen och skapa starkare incitament för tillverkare att välja ämnen med
bättre kvalitéer. Centerpartiet ser även positivt på utökad cirkulär ekonomi med exempelvis elektronik, men
har inte uttalat sig direkt hur de anser att detta ska ske.
”Vi är i grunden för den här typen av miljöskatter, de som ska vara styrande för klimatet, ekosystemen eller
vår hälsa. Från början var vi positiva till att kemikalieskatten (läs elektronikskatten) infördes, det var ett verktyg
som kompletterade lagstiftning på europeisk nivå. I praktiken har skatten haft stora problem sedan införandet,
vi hade gärna sett en översyn och justering i januariavtalet men det hanns inte med. Nu har vi sett en
utvärdering och den behöver vi agera på.” Telefonintervju med Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson för
Centerpartiet.
Centerpartiet förespråkade en breddad kemikalieskatt som skulle inkludera kläder och skor som ett krav i
Januariavtalet 2019. Partiet stod däremot tillsammans med resterande allianspartier bakom att kräva en
utvärdering av bland annat elektronikskatten strax efter att den hade införts. Centerpartiet har motsatt sig
regeringens förslag om att elektronikskatten ska BNP-indexeras och valde att inte ta med denna i sin
budgetmotion för 2022. Däremot ställer sig partiet positivt till att utöka kemikalieskatten så att denna
innefattar fler produkter än enbart hemelektronik och vitvaror, bland annat föreslår partiet att även
byggprodukter ska innefattas. Partiet skriver på dess hemsida att en träffsäker kemikalieskatt skulle vara ett
viktigt verktyg i arbetet för att fasa ut och ersätta skadliga kemikalier, agerandet i frågan om BNP-indexering
i den egna budgeten och kravet på utvärdering är däremot ett tecken på att även Centerpartiet upplever
brister med dagens elektronikskatt.
”Skatten har haft stora problem sedan införandet, det är bara att konstatera. Det måste vi agera på och arbeta
vidare med detta. Vi har även sett att kommissionen nu har sagt att man vill göra en stor utvärdering av
lagstiftningen, det ser vi positivt på.” Telefonintervju med Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson för
Centerpartiet.
Elektronikskatten har fortsatt att ingå i partiets egna budgetmotioner och, trots att partiet valde att inte ta
med BNP-indexeringen, det finns ett starkt stöd för att minska förekomsten av farliga ämnen bland annat i
elektronik med skatt.

