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EHLs remissvar avseende Skattereduktion för reparation och underhåll av
vitvaror
Elektriska Hushållsapparat Leverantörer – EHL – är branschorganisationen för tillverkare och importörer av elektriska hushållsapparater. EHL grundades år 1966 och har för
närvarande 24 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av vitvaror och småapparater i
huvudsak för konsument.
Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av hushållsapparatmarknaden
och har en marknadstäckning på drygt 90 %.
Självklart är det bra om konsumenter får en utökad möjlighet för Rot- och Rutavdrag.
Det är också en stor fördel om fler hushållsnära tjänster blir avdragsgilla. Inte minst utifrån att fler arbeten försvinner från den svarta sektorn och blir en del av skattebasen.
Utifrån anförda skäl för förslaget finns det viss skepsis inte minst utifrån den kemikalieskatteutredning som också pågår. PM:en uttalar att det skulle minska mängden avfall och
skapa nya jobb.
Utifrån den verklighet vi nu hanterar genom producentansvaret så förekommer inget
avfall vad avser vitvaror i Sverige. Alla produkter materialåtervinns, blir ny insatsråvara
och utgör därmed en del av det cirkulära kretslopp vi har för metaller och plaster i
Sverige. De vitvaror vi idag återvinner inom El-Kretsen, som ägs och drivs av producenterna, har en snittålder på knappt 20 år.
Vitvarors största miljöpåverkan sker i användningsfasen genom den energi och det vatten de förbrukar. Detta är välkänt sedan länge och tack vare bland annat ekodesignlagstiftning och energimärkning har energi- och vatteneffektiviteten hos vitvaror förbättrats
dramatisk över de senaste decennierna – för kylskåp är förbättringen upp till 80% jämfört med förbrukningen för 20 år sedan. Det betyder att gamla produkter har en betydligt större miljöpåverkan än nyare produkter, och att stimulera hushållen att behålla
gamla produkter snarare än att byta upp sig kommer att öka istället för att minska miljöpåverkan.

Vår bedömning är således att det föreslagna förslaget istället kan komma att motverka
miljömålen då den äldsta delen av produkterna som innehåller flest skadliga kemikaliska
ämnen skulle kunna bli kvar hos hushållen ytterligare tid, såsom freon i våra kyl- och
frysskåp. Det är således högst osannolikt att förslaget leder till förbättrad resurshushållning och minskad miljöbelastning, snarare är det så att utredningens grunder bygger på
föråldrad kunskap om återvinningens effektivitet och värde av resurserna som går att
återvinna med dagens teknologi. Sverige har redan idag en betydligt större andel av t.ex.
produkter med freon kvar gentemot övriga EU. Den stora anledningen till detta är att
våra vitvaror ingår som fasta inventarier vid köp av bostad vilket inte är förhållandet
inom stor del av övriga EU.
För ett fortsatt arbete mot en bättre miljö skulle vi som bransch föreslå att man vid köp
av energieffektiva och miljövänligaprodukter erhåller ett rotavdrag som ger oss effekter
av vi tar ytterligare steg i energieffektivitet och mot en giftfrimiljö. De produkter som
säljs idag är väsentligt bättre ur båda dessa perspektiv än att vi skall reparera gamla produkter.
EHL´s medlemmar auktoriserar årligen de verkstäder som är utbildade för att reparera
branschens produkter. Under 2016 finns drygt 100 auktoriserade verkstäder i Sverige.
Antalet verkstäder har succesivt minskat under de senaste åren då allt högre kunskap
krävs vid reparation då det i princip idag inte finns några mekaniska delar i produkterna.
Branschen har genomfört flera KY-utbildningar för att utbilda fler servicetekniker, men
för cirka 3 år sedan beslutade KY-myndigheten att det inte fanns ett behov av fler tekniker.
Slutligen vill vi poängtera att
 det är bra om fler tjänster i hemmet i Sverige jämställs ur ett köparperspektiv för
konsument,
 det alltid är en fördel om tjänster i hemmet utgör en del av skattebasen,
 vi är helt säkra på att den cirkulära ekonomin väsentligt påverkas positivt och
genererar en förbättrad resurshushållning och minskad miljöbelastning om konsumenterna byter ut gamla produkter och ersätter de med energieffektiva och miljövänliga alternativ.
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