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2.2 Avskaffad avfallsförbränningsskatt
I promemorian föreslås att avfallsförbränningsskatten avskaffas genom att lagen
om skatt på avfall som förbränns upphävs.
Enligt promemorian har Rysslands invasion av Ukraina och agerande på energimarknaden kraftigt ändrat förutsättningarna för den europeiska elmarknaden.
Svenska hushåll och företag står nu inför en vinter med mycket högre elpriser än
normalt. Avfallsförbränningsskatten infördes i syfte att på lång sikt uppnå en mer
resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Avfallsförbränningsskatten har dock
lett till att en del kraftvärme- och värmeverk har reviderat sina reinvesterings- och
nyinvesteringsplaner redan ett år efter skattens införande, vilket riskerar att påverka effektsituationen negativt. Dessutom visar Skatteverkets utvärdering att
skatten inte på ett verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt styr mot dess syften.
Konkurrensverket har inga invändningar mot förslaget.
3.2 Slopad skattenedsättning för datorhallar
I promemorian föreslås att skattenedsättningen för energiskatt på elektrisk kraft
som förbrukas i datorhallar slopas. Även möjligheten till återbetalning av skatt på
elektrisk kraft som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats
för förbrukning i en datorhall slopas.
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Enligt promemorian bör datorhallarna under rådande omständigheter ges ytterligare incitament till energieffektivisering och därför beskattas på samma sätt som
tjänstesektorn i övrigt. Vidare pågår en grön industriell revolution, där både
näringslivet och det offentliga runt om i Sverige genomför stora klimatinvesteringar. Det kan därför vara motiverat att undvika att styra tillgången av el till
användning i nya datorhallar samtidigt som det kan förväntas ett stort behov av el
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i andra branscher som kan ge fler arbetstillfällen. Enligt promemorian var förutsättningarna helt annorlunda när skattenedsättningen för datorhallar infördes
2017.
Konkurrensverket har ingen invändning mot förslaget.
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Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Nikos Tsakiridis. Föredragande har
varit biträdande enhetschefen Stefan Jönsson.
Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter.
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