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Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss
användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik
Sammanfattning
SverigesKommuneroch Landsting(SKL) avstyrkerförslagetom höjd energioch koldioxidskattsom det är utformat.En utfasningav den fossilaenergin
inom kraft- och fjärrvärmesektornpågårredanmed befintliga styrmedel.
Förslagenförsämrarkonkurrenskraftenför kraftvärmeoch fjärrvärmepå vissa
orteri en tid när dessaredanhar en tuff konkurrenssituationsamtidigtsom de
fyller viktiga funktioneri energisystemet.
Dessutomfinns parallellaförslag om
skattpå avfallsförbränningoch minskadtilldelning av utsläppsrättersom
verkari sammariktning. De sammantagna
effekternaav dessabehöverbeaktas
i relationtill den energipolitiskainriktningenpå konkurrenskraftigfjärrvärmesektoroch kraftvärmeproduktion.
Förslagetinnebärtill stor del en förmögenhetsöverföring
från kommuntill stat,
vilket bör reglerasi enlighetmed finansieringsprincipen.
Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter
Höjd energiskatt och koldioxidskatt

för kraftvärme och fjärrvärme

Kommuner,landstingoch regionerär på mångasätt föregångarei Sverigesarbetemed
att ställaom energisystemet
till förnybarenergi,i bådeenergiproduktionoch energianvändningi byggnaderoch transporter.SKL stödjeren omställningav energisystemettill förnybarenergioch en effektiv energianvändning
genomlångsiktigaoch
effektiva styrmedel.
SKL är tveksamttill denföreslagnahöjningenav energi-och koldioxidskattför
kraftvärmeoch fjärrvärme.En utfasningav den fossilaenerginpågårredan.Beskattningenfår då somfrämstaeffekt att försämrakonkurrenskraftenför kraftvärmeoch
fjärrvärmepå vissaorteri en tid när dessaredanhar en tuff konkurrenssituation
samtidigtsom de fyller viktiga funktioneri energisystemet.
Befintligastyrmedelär i
huvudsaktillräckliga för omställningen:utsläppshandel,
befintlig nivå på koldioxidoch energiskattsamtett omvandlingstryckfrån kunderoch politiska målsättningar.
Förslagetgår på tvärs medställningstaganden
i Energikommissionen
och energipolitisk inriktningspropositionom vikten av en konkurrenskraftigfjärrvärmesektor
och kraftvärmeproduktion.Den relativa konkurrenskraftenför dessahar försämratsav
genomfördaskattesänkningar
för kärnkraftoch vattenkraftoch ett utökatsystemför
grönacertifikat. Energikommissionen
påvisadeen svårkonkurrenssituationför
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kraftvärmeoch fjärrvärme,där cirka 1000 MW eleffekt i kraftvärmenväntasläggas
ner i tidsperspektivet2025.
Det är ur effektbalanssynpunkt
viktigt att det finns planerbarkraftproduktionvintertid.
Alltfler orter i landethar en kritisk effektsituation,vilket hindrarinvesteringari
bostadsbyggande,
industri och datacentra.Ersättningsinvesteringar
iproduktion och
nätkapacitettar flera år att genomföra.Därför är det ocksåproblematisktatt skatten
föreslåsinföras medsåkort framförhållning.
Enligt uppgifterfrån EnergiföretagenSverigehar beslutfattatsom att fasaut sågott
somall kvarvarandefossilkraftvärmeoch fjärrvärmeunderde närmstaårenoch
senastframåt2030.Det gäller de storaanläggningarnai bådeVästerås,Linköping,
Stockholm,Norrköping,Malmö och Göteborg.Under kvarvarandeekonomisk
livslängdoch i avvaktanpå planeradeersättningsinvesteringar
kan befintliga
anläggningarbehövassom spetslastoch mellanlast.Genomförslagetförlorar berörda
företaginvesteringsmedel
för sinaplaneradenyinvesteringar.Förslagetgynnarockså
en mindreeffektiv och separatproduktionav el respektivevärme,vilket inte belastas
lika hårt av skatteroch utsläppsrätter.
Den sammantagna effekten av flera förslag behöver beaktas

Förslagetbehöversesi relation till flera andraaktuellaförslag,om skattpå avfallsförbränning,slopadtilldelning av utsläppsrätterförfjärrvärmeanläggningar
med små
fossilautsläppsamtsänktaelcertifikatpriser.Effekten på energisystemet
i stortoch
fjärrvärmesystemets
konkurrenskraftbehöversessammantaget
för alla dessaförslag.
SKL har motsattsig en skatt på förbränningav avfall, somdet var formulerati SOU
2017:83Brännhetaskatter.Iregeringsförklaringenoch januariöverenskommelsen
är
det uttalat att en skatt på avfallsförbränningskainföras.SKL anseratt deni såfall bör
utformassåden får en styrandeeffekt fördetmiljöproblem man vill adressera,
dvs. att
minskafossil plasti avfall. En eventuellskattbör baseraspå avfalletsinnehåll av
fossilt plast,och minskai den omfattningsom fossil plastär utsorterad.Det skulle
stödjasorteringsanläggningar,
underlättaåtervinningoch påverkaflödenaav plast.
SverigesKommuneroch Landsting

VesnaJovic
Gunilla Glasare

2(2)

