SGU

Sveriges geologiska unders6kning

Sid 1(3)

YTTRANDE
Vart datum: 2019-03-06

Ert datum: 2019-02-08

Vart diarienummer: 33-423/2019

Er beteckning: Fi2019/00431/S2

Handlaggare

Finansdepartementet

Jesper Blomberg

fi. rem issvar@regeringskansIiet.se

046-311789

Remiss av promemorian Hojd energiskatt och koldioxidskatt
pa

branslen vid viss anvandning samt hojd skatt

pa

kemikalier

i viss elektronik

Bakgrund
Sveriges geologiska unders6lming (SGU) har den 14 februari 2019 tagit emot ovanstaende remiss for
yttrande over promemorians aysnitt 3 (Slopad skattenedsdttning for diesel i gruvindustriell verksamhet).
Med anledning av detta vill SGU framfora foljande.

SGUs synpunkter
SGU dr positiv till insatser som kan bidra till att koldioxidutslappen (liksom utsldpp av t.ex. partiklar
och kvaveoxider) begransas och som kan bidra till omstallningen till alternativa, fossilfria energikallor.
Detta galler aven for den gruvindustriella verksamheten, ddr Slopad skattenedsdttning for s.k. gruvdiesel
i viss utstraclming torde kunna paskynda 6vergangen till eldrivna arbetsmaskiner.
SGU ska aven verka for att skapa goda forutsattningar for ett hallbart nyttjande av landets
mineralresurser och for att framja hallbar tillvaxt och foretagande inom sektorn. I uppgiften ingar bl.a.
att marlmadsfora Sverige som prospekteringsland och tillhandahalla vagledning och
prospelcteringsinformation till foretag som planerar att prospelctera i Sverige Ofr 3 § forordningen
[2008:1233] med instruktion for Sveriges geologiska unders6kning). Det bor ocksa betonas att for den
n6dvandiga klimatomstallningen behOvs innovationer och telmiker som ofta Icraver gruvbrytning,
eftersom efterfragade mineral och metaller sallan finns att tillga i tillracklig mangd genom atervinning.
I promemorian (s. 22 £) anges att vad galler effekter for foretagen, kommer kostnaden for gruvdiesel
6ka med 30-40 %. Cirka 280 foretag inom gruv- och stenbrottsnaringen anges vara berOrda.
Skatteh6jningens andel relaterad till omsdttningen beralcnas for storre foretag bli 0,2 % och for mindre
foretag 1,5 %. Mindre foretag som inte dr internationellt konkurrensutsatta bed6ms kunna fora over
kostnads6lmingen pa konsumentledet. Beraknad utslappsminslming uppskattas i promemorian motsvara
cirka 0,05 % (30 000 ton) av utslappen fran Sverige per dr.
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SGU anser att konsekvensanalysen i promemorian ar bristfallig, framst vad galler effekterna for de
berorda f6retagen. Det framgar t.ex. inte vilka konsekvenser som en hojning av produktionskostnader
med 2-4 kr/ton f6r f6retag som producerar varor med lagt f6radlingsvarde inom bergmaterialbranschen
far eller hur produktionskostnadsokningen paverkar f6retagens konkurrenskraft.
I promemorian bedoms ocksa att mindre f6retag inom stenbrytning sannolikt kan f6ra over
kostnadsokningen pa konsumentledet. SGU ar tveksam till om sa kan ske fullt ut, bl.a. da SGU redan i
dag kan konstatera att okade kostnader kan vara en bidragande orsak till att importen av vissa varor i
stallet okar, t.ex. av betongelement. Import av sadana varor medf6r troligtvis ocksa langre
transportstrackor, vilket i sin tur lean innebara okade koldioxidutslapp.
Det framgar heller inte av analysen i promemorian hur den fiktiva gruvdieself6rbrulmingen respelctive
omsattningen uppskattats och darmed inte heller hur berakningen av skattehojningens relativa andel av
berorda f6retags omsattning skett.
Som ovan namnts anges vidare i promemorian att cirka 280 f6retag inom gruv- och stenbrottsnaringen
ar berorda av den nu aktuella slopade skattenedsattningen. Enligt SGUs statistik ar antalet berorda
f6retag dock betydligt storre; t.ex. framgar av SGUs publikation Grus, sand och krossberg 2017
(2018:2) att det under 2017 fanns 507 f6retag inom bergmaterialindustrin, dar den absoluta merparten
utgors av smaf6retag (lat vara att en del av dessa ar dotterf6retag i storre koncerner).
I promemorian anges i aysnitt 3.3.1 (Syfte och alternativa ldsningar) att syftet med f6rslaget ar att
minska utslappen av koldioxid fran gruvsektorn f6r att bidra till en omstallning till nettoutslapp till 2045
och att alternativet att inte slopa nedsattningarna, skulle innebara svagare incitament f6r gruvsektorn att
minska sina utslapp. SGU anser att genom att bara slopa nedsattningen av energiskatt och koldioxidskatt
f6r diesel som anvands i mineralnaringen — utan att under en overgangsperiod kompensera de f6retag
som satsar pa klimatinvesteringar — f6rsvaras de omstallningsatgarder som sma och medelstora f6retag
inom naringen redan har paborjat.
Det saknas i konselcvensanalysen ocksa utredning om de tekniska f6rutsattningarna (t.ex.
maskintekniska eller falctisk elkapacitet) f6r berorda f6retag att pa kort tid ga over till eldrivna
arbetsmaskiner. Aven om en sadan overgang — vilken motiveras aven av arbetsmilj oskal — redan pagar
vid underjordsbrytning (pa grund av f6rhallandena vintertid (inns i dag dock inte samma alternativ vad
galler brytning i dagbrott), galler motsvarande inte fullt ut i bergmaterialindustrin.
Enligt SGU borde ett alternativ med t.ex. en overgangsperiod Ofr overgangsbestammelser) — med nagon
form av successiv nedtrappning av skattenedsattningen - belysas i konsekvensanalysen. Detta torde oka
chanserna f6r berorda f6retag att anpassa sitt omstallningsarbete och justera sina priser till de nya
f6rhallandena, Or att darigenom klara overgangen pa ett ekonomiskt mer rimligt salt. Utan sadana
overgangsbestammelser loan nu aktuella f6rslag riskera att skada Sveriges anseende som gruvnation,
eftersom snabba f6randringar i lagstiftningen loan uppfattas som en brist pa f6rutsebarhet av naringen.
Avslutningsvis anser SGU att redogorelsen i promemorian skulle vinna pa att mer tydligt ange hur
gruvdieseln klimatutslappsmassigt f6rhaller sig till ovriga anvandningsomraden som alltjamt ayses vara
skattesubventionerade enligt 6 a kap. lagen (1994:1776) om skatt pa energi.
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Beslut i detta arende har fattats av avdelningschefen Goran Risberg.

I den slutliga handlaggningen av arendet har aven avdelningscheferna Kaj Lax och Lars-Inge Larsson,
enhetschefen Mugdim Islamovic samt utredarna Lars Norlin och Peter Akerhammar deltagit. Juristen
Jesper Blomberg har varit foredragande.
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