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Remissvar rörande promemorian Höjd energiskatt och koldioxidskatt på
bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik
Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande om
rubricerade promemoria och vill framföra följande.
Svebios synpunkter i sammanfattning
Beträffande det avskaffade skatteundantaget för gruvnäringen
. Vi är positiva till att skatteundantaget för gruvnäringen avskaffas. Det ger bättre
möjligheter att ersätta fossil diesel med biodiesel, eftersom konkurrenssituationen blir mer
likvärdig. Det underlättar också för offentliga upphandlare att kräva användning av
förnybart bränsle. Det finns god tillgång på ren biodiesel (HVO100 och B100), och det är
angeläget att maskintillverkarna underlättar bränslebytet genom att ge garantier som
omfattar förnybar diesel.
. Klimatpåverkan från dieseln kommer dessutom att förbättras genom att
reduktionskvoten höjs för dieselbränsle.
Beträffande den sänkta och avskaffade skattenedsättningen för värmeproduktion
. Vi är positiva till att omställningen av bränsleanvändningen i kraftvärmen påskyndas,
men anser att skattehöjningen bör genomföras i fler steg, för att ge fjärrvärmeföretagen
tid för anpassning.
. Ett snabbt genomförande kan ge problem med effekttillgången i storstadsregionerna om
kraftvärme ersätts med ren värmeproduktion. Det är angeläget att investeringar görs i ny
biobaserad kraftvärme som kan ersätta de återstående fossila kraftvärmeverken och ge
ökad planerbar biokraftproduktion.
. Regeringen bör göra en samlad analys av fjärrvärmens konkurrenssituation med
anledning av en rad försämringar av konkurrenskraften som föreslås.
Svebios syn på styrmedel
Svebio anser att klimat- och energipolitiken bör styras med generella styrmedel som
koldioxidskatt och utsläppshandel. Det råder idag en mycket stor prisskillnad för
utsläppen mellan de sektorer som styrs av koldioxidskatt och de som ligger inom

utsläppshandeln ETS. Några sektorer har nedsättning av energi- och koldioxidskatt, och
där är det idag svårt för förnybara bränslen att konkurrera.
Förslaget om avskaffat skatteundantag för gruvdiesel
Det finns inga tekniska problem att konvertera arbetsmaskiner från fossil diesel till
biodiesel som idag finns på den svenska marknaden. Med ett avskaffat skatteundantag
förbättras konkurrenssituationen för biodiesel gentemot fossil diesel.
Förslaget om höjd skatt på fossila bränslen inom kraftvärmen
Det förslag som nu läggs innebär att all energiproduktion i kraftvärmeverk beläggs med
en hög kostnad för koldioxidutsläpp och i praktiken inte längre styrs av
utsläppskostnaden inom ETS. Det kommer att leda till att all användning av fossila
bränslen snabbt avvecklas.
Det kommer inte att vara något problem att erbjuda biobränslen som kan ersätta de
fossila bränslen som nu används. Däremot tar det några år att bygga de nya
anläggningar som kan krävas, främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. I alla tre
städerna finns redan planer på sådana nyinvesteringar, och planerna kommer nu att
påskyndas. Det är angeläget att dessa anläggningar byggs för elproduktion, mot
bakgrund av den allt mer ansträngda effektsituationen i de större städerna.
Skattehöjningen kommer kortsiktigt att ge fjärrvärmen i de berörda regionerna en
försämrad konkurrenskraft. Man kan därför överväga att genomföra den i fler steg.
Förslaget om höjd skatt på kemikalier i viss elektronik
Svebio anser att riskerna med kemikalier i första hand bör hanteras genom reglering
och vid behov förbud mot farliga kemikalier, samt att man bevakar att skadliga
kemikalier inte recirkuleras. Avfall som inte kan materialåtervinnas, och särskilt
produkter med farliga kemikalier, bör förbrännas för energiutvinning med höggradig
rening och säker förvaring av kontaminerad aska.
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