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Yttrande över promemorian BNP-indexering av skatterna på 

kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning 

 

 

Skogsindustrierna tackar för inbjudan att inkomma med yttrande över promemorian 

BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning.  

Skogsindustrierna avslår förslaget om att ändra skatten på avfallsförbränning. 

Skälen är att skatten på avfallsförbränning motverkar sitt syfte då den missgynnar 

skogsindustrins anläggningar som återvinner material. Ändringen innebär också en 

skadlig överindexering. 

Sammanfattande kommentarer: 

• Skatt på avfallsförbränning motverkar sitt syfte 

• Överindexera inte 

• Konsekvensanalysen är undermålig 

 

Skogsindustrins anläggningar använder framför allt förnybara bränslen men ett par 

anläggningar använder även avfall. Det handlar framför allt om samförbränning med 

plastrejekt från materialåtervinning. Skogsindustrierna svarar endast på delen av 
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promemorian som handlar om skatt på avfallsförbränning då det direkt berör våra 

medlemmars anläggningar. 

Skatt på avfallsförbränning motverkar sitt syfte 

Skatten på avfallsförbränning i nuvarande form borde tas bort. Den föreslagna 

förändringen ökar kostnaderna för företag som arbetar med återvinning och skulle 

innebära en försämring av en redan nu dålig skatt. Skatt kan vara ett kraftfullt 

styrmedel. Skatten på förbränning av avfall syftar till att gynna återvinning och öka den 

cirkulära ekonomin. Men i skogsindustrins fall beskattas just de anläggningar som 

återvinner cellulosaprodukter då de energiåtervinner det material som inte kan bli till 

nya produkter. Skatten är därmed i direkt kontrast till sitt syfta. Att höja skatten 

försämrar därmed ytterligare för den cirkulära ekonomin. 

Även Skatteverkets analys från oktober 2021, av avfallsförbränningsskatten visar att 

skatten inte styr verkningsfullt mot de mål som motiverar skatten. 

Länk till Skatteverkets analys: Avfallsförbränningsskatten är ineffektiv | Skatteverket 

Överindexera inte 

Skogsindustrierna är emot överindexering vilket det skulle bli om skatten höjs i linje 

med förslaget om att höja skatten mer än KPI-utvecklingen. Förslaget med 

överindexering om två procentenheter skulle på 20 års sikt innebära en höjning, utöver 

höjningen med konsumentprisindex, med ytterligare närmare 50 procent. Detta utan att 

riksdagen är med i beslutsprocessen.  

Konsekvensanalysen är undermålig 

Effekterna av överindexeringen beskrivs inte tydligt i konsekvensanalysen. Effekterna 

för skogsindustrins anläggningar som återvinner förnybart material är också 

underskattat. Promemorian hänvisar till utredningen om sekundäravfall. Men det är inte 

tillräckligt. En skadlig skatt blir inte bättre av att höjas. 
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