Liberalerna – ”Nu vill vi följa upp utvärderingen och
agera framåt på den”
Liberalerna ser i grunden positivt på en skatt för att få bort farliga kemikalier i olika produkter. Samtidigt är
det tydligt att utvärderingen som Skatteverket och Kemikalieinspektionen genomfört har fått genomslag även
i Liberalerna.

Liberalerna anser att produkter som är dåliga för miljön eller klimatet ska omfattas av skatter för att driva på
incitament till grön omställning och att ekonomiska styrmedel ska spela en roll i den gröna omställningen.
Miljö, klimat och hälsa är viktiga frågor för Liberalerna, att farliga kemikalier ska fasas ut och ersättas med mer
miljö- och klimatvänliga alternativ utgör en viktig del i partiets miljöpolitik. Partiet menar däremot att
ekonomiska styrmedel ska utformas på ett sådant sätt att miljönytta och kostnadseffektivitet tas i beaktning,
samt att näringslivet får tydliga riktlinjer som stärker incitamenten till att minska förekomsten av farliga
ämnen.
Liberalerna har tidigare varit starka förespråkare av hårdare beskattning av kemikalier och såg positivt på att
regeringen införde en elektronikskatt. I programmet ”En klimatsmart framtid” från 2017 ställer sig partiet
bakom införandet av en elektronikskatt. Det var en viktig fråga för Liberalerna som även ställde sig bakom att
införa en kemikalieskatt på kläder och skor när Januariavtalet skrevs 2019. Liberalerna anser att ekonomiska
styrmedel är viktiga för en grön omställning och att dessa ska spela en viktig roll i Sveriges miljöarbete, men
att detta måste ske på rätt sätt.
”För Liberalerna är det viktigt att det finns beskattning på produkter som är dåliga för miljön eller klimatet,
men det är viktigt att skatterna ska vara effektiva till kostnad och utfall.” Telefonintervju med Gulan Avci,
skattepolitisk talesperson.
Under hösten 2017 var Liberalerna ett av de partierna som tillsammans med resterande allianspartierna skrev
en motion som krävde att elektronikskatten skulle utvärderas. Utöver den enskilda motionen har Liberalerna
däremot inte ställt sig kritiska till skatten, och har inte heller ifrågasatt nyttan i riksdagens debatter. Partiet
beskriver däremot tydligt hur effektivitet ska utgöra en grund i alla skatter och ekonomiska styrmedel. På
frågan huruvida det resultatet som Skatteverket och Kemikalieinspektionens utredning påverkar deras åsikt
svarar partiet följande:
”Det var därför vi ville ha en utvärdering, det är viktigt för oss att alla skatter ska vara effektiva och får avsedd
effekt. Nu vill vi att man följer upp den utvärderingen och agerar framåt på den.” Telefonintervju med Gulan
Avci, skattepolitisk talesperson
Liberalerna menar att fler frågor som kan fattas på en europeisk nivå också ska beslutas och lagstiftas om av
Europeiska unionen. På partiets hemsida skriver de under sidan EU-politik att de ”Ser positivt på möjligheten
att införa en kemikalieskatt för att få bort farliga kemikalier i olika produkter”. Samtidigt beskriver partiet att
näringslivet ska få tydliga och mer förutsägbara spelregler genom att utveckla Europeiska unionens
kemikalielagstiftning (REACH). Partiet anser att lagstiftning och beskattning av kemikalier med fördel ska
beslutas om på europeisk nivå för att skapa ytterligare starka incitament för tillverkare att ställa om till bättre
ämnen i exempelvis elektronik.
Liberalerna ställer sig bland de partier som inte kan ge ett tydligt svar gällande deras hållning gentemot
elektronikskatten.

