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Yttrande angående promemorian Höjd
energiskatt och koldioxidskatt på bränslen
vid viss användning samt höjd skatt på
kemikalier i viss elektronik
Sammanfattning
 Energimyndigheten tillstyrker förslaget att slopa nedsättningen av energiskatt
och koldioxidskatt för diesel som används i arbetsfordon i gruvor.
 Energimyndigheten tillstyrker förslaget att slopa nedsättningen av energiskatt
för värmeproduktion i kraftvärmeverk.
 Energimyndigheten tillstyrker förslaget att höja koldioxidskatten för
värmeproduktion i kraftvärmeverk inom EU ETS till samma nivå som för
annan fjärrvärme.
Energimyndighetens ställningstagande
Energimyndighetens allmänna utgångspunkt är att en enhetlig energi- och
koldioxidbeskattning bör eftersträvas och undantag endast medges där så
verkligen är befogat, t ex för att undvika koldioxidläckage. Dessa undantag bör
kontinuerligt omprövas för att säkerställa att de fortfarande är motiverade.
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Nedsättningen av energiskatt och koldioxidskatt för diesel som används i
arbetsfordon i gruvor blir alltmer obsolet för att undvika koldioxidläckage i takt
med att utbudet av elektriska arbetsfordon för gruvdrift växer. Med elektriska
arbetsfordon minskar inte bara gruvnäringens klimatpåverkan utan också
hälsopåverkan för gruvarbetarna, och driftskostnaderna kan sänkas bl a genom
minskat ventilationsbehov. Genom att slopa skattenedsättningen för gruvdiesel
stärks incitamenten att övergå till eldrift.
Vad gäller skattenedsättningarna för värmeproduktion i kraftvärmeverk inom EU
ETS är det pga marknadens lokala karaktär svårt att hävda någon större risk för
koldioxidläckage som skulle motivera nedsättningarna, och då EU:s
utsläppshandel precis som påpekas i promemorian reformerats så att
kompletterande åtgärder i den handlande sektorn kan leda till minskade utsläpp
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totalt sett har motivet att undvika styrmedelsöverlappning försvagats. Visserligen
finns en konkurrens gentemot andra uppvärmningslösningar såsom
värmepumpar, pelletspannor och liknande, men dessa är inte fossila.
Energimyndigheten anser därmed att det är principiellt riktigt att slopa
nedsättningen av energiskatt för värmeproduktion i kraftvärmeverk och höja
koldioxidskatten för kraftvärmeverk till samma nivå som annan fjärrvärme.
Myndigheten delar bedömningen i promemorian att effekten sannolikt blir
begränsad då energibolagen redan har planer för att fasa ut en betydande andel av
den kvarvarande fossilbränsleanvändningen. Icke desto mindre innebär minskade
skattenedsättningar stärkta ekonomiska drivkrafter för att fasa ut den kvarvarande
fossilanvändningen för aktörer som inte redan har sådana planer, samtidigt som
risken minskar för att aktörer med utfasningsplaner t ex senarelägger sina planer
pga bristande lönsamhet i investeringen.
Mot ovanstående bakgrund tillstyrker därmed Energimyndigheten förslagen i
promemorian om slopade och minskade skattenedsättningar av energiskatt och
koldioxidskatt. Däremot menar myndigheten att det är viktigt att följa upp
konsekvenserna av den förändrade beskattningen av kraftvärme för att säkerställa
att oönskade effekter inte uppstår på systemnivå.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Gustav Ebenå. Vid den
slutliga handläggningen har därutöver deltagit enhetschefen Paula Hallonsten.
Föredragande har varit handläggaren Helena Leander.
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