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REMISSVAR: Promemoria om höjd mervärdesskatt på vissa reparationer  

____________________________________________________________ 

 

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges 

medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på 

samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi 

verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår 

återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, 

katalysatorer och garanter för denna omställning. 

 

Avfall Sverige bildades redan 1947 och har omkring 400 medlemmar. Avfall Sveriges medlemmar är 

kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och 

återvinning. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del av näringslivet. Genom 

medlemmarna representerar Avfall Sverige Sveriges befolkning. I Avfall Sverige ingår, som 

associerade medlemmar, cirka 150 tillverkare, konsulter och entreprenörer aktiva inom 

avfallshantering.  

 

1. Förslagens koppling till Avfall Sveriges generella ståndpunkter 

Avfall Sveriges årsmöte har fastställt ett antal ståndpunkter som är vägledande för Avfall Sveriges 

ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen och kommunernas roller, bland 

annat stödjer Avfall Sverige avfallshierarkin som princip och anser att frågor om förebyggande, 

återanvändning och avfallshantering ska integreras tidigt i samhällsplaneringen.  

 

Avfall Sveriges stödjer avfallshierarkin som princip. Lång livslängd för produkter och komponenter 

och att produkterna och komponenterna i första hand kan återanvändas och i andra hand återvinnas 

när någon vill göra sig av med dem, är viktiga aspekter. Avfall Sverige anser att skatter och avgifter 

kan vara verksamma styrmedel för att bidra till detta och för att styra avfallshanteringen. 
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2. Synpunkter 

Avfall Sverige avstyrker promemorians förslag. 

 

I syfte att ”öka enhetligheten i mervärdesskattesystemet” föreslås i promemorian att 

mervärdesskattesatsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne 

ska höjas från 6 procent till 12 procent. En reducerad skattesats på dessa reparationer har 

tillämpats sedan den 1 januari 2017 då skattesatsen sänktes från 25 procent till 12 procent. 

En ytterligare sänkning av skattesatsen från 12 procent till 6 procent välkomnades av Avfall 

Sverige och genomfördes den 1 juli i år. 

 

I promemorian konstaterar regeringen själv att en skattehöjning på reparationer kommer 

att resultera i försämrad resurshushållning, ökad miljöbelastning och högre arbetslöshet 

bland individer med låg utbildningsnivå eller med svag anknytning till arbetsmarknaden. 

Avfall Sverige vill inledningsvis poängtera vikten av att ge reparationsbranschen långsiktigt 

stabila villkor och en minskad administratv börda. Det rör sig ofta om småföretagare med 

små marginaler.  

 

Det kan tyckas som en liten sak att köpa ett par nya jeans istället för att låta laga sina 

gamla. Under produktion av jeansen går det emellertid åt cirka 10 000 liter vatten, det 

genereras 30 kilo koldioxidutsläpp och det uppstår 25 kilo avfall under produktionen – så 

kallat ”osynligt avfall”, som konsumenten aldrig ser. Dessutom sker utsläpp i samband med 

kemikalieanvändning och varutransport. Detsamma gäller för allt vi köper – det kräver 

betydligt mer resurser och påverkar vår värld mer än vad som är uppenbart för de flesta.  

 

Avfall Sverige vill också peka på att om konsumenterna istället för att köpa nya produkter 

istället i mycket högre grad väljer reparation och omvårdnad av redan inhandlade 

produkter förbättrar det också graden av lokal självförsörjning och resiliens. 

 

Avfall Sverige förordar i stället momssänkning för reparation av fler produkttyper, till 

exempel möbler och elektronik, åtminstone hushållsapparater. Det skulle kraftigt minska 

den administrativa bördan för de ofta små reparationsföretagen. För vissa produkttyper 

skulle en momssänkning behöva notifieras till EU-kommissionen eftersom de strider mot 

mervärdesskattedirektivet, men en sådan notifiering skulle visa att Sverige avser att gå före 

i att förbättra villkoren för återanvändning och cirkularitet.  
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För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår seniora miljöjurist Andrea Hjärne, 

andrea.hjarne@avfallsverige.se, telefon 040-69 35 66. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Avfall Sverige 

 

 

 

  

 

 

 

 

Lars Stjernkvist    Tony Clark 

Ordförande    Vd 
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