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Stockholm den 8 januari 2023 
 
 

Svar på remiss av promemorian Tillfällig skatt på vissa 
elproducenters överintäkter 
 
Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av 
rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt 
yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 12 december 2022. 
 
Energigas Sverige noterar att begreppet biometan används i föreslagen utformning av lag om skatt 
på överintäkter från el. Biometan är ett begrepp som inte finns definierat i den svenska 
skattelagstiftningen. I lagen (1994:1776) om skatt på energi, förkortas LSE, definieras däremot 
begreppet biogas som ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och 
vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan. 
 
Energigas Sverige förutsätter att terminologin i det svenska förslaget till utformning av lag om skatt 
på överintäkter från el, är vald för att följa uttrycken i rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 
oktober 2022 där det framgår att taket för marknadsintäkter inte bör tillämpas på teknik som 
använder insatsbränslen som ersätter naturgas, såsom biometan. Detta för att inte äventyra 
omställningen av befintliga gaseldade kraftverk i linje med REPowerEU-målen som anges i 
kommissionens meddelande av den 18 maj 2022 Planen REPowerEU. 
 
Energigas Sverige instämmer i att biometan bör undantas från taket för marknadsintäkter i enlighet 
med förslaget, men anser att begreppet biometan för tydlighetens skull bör förklaras i 
författningskommentaren till 12 § Förslag till lag om skatt på överintäkter från el. Förslagsvis kan 
formuleringarna hämtas från de definitioner som används i den svenska förordningen (2022:225) 
om statligt stöd till produktion av biogas som uppgraderas till biometan, där biometan i 3 § 
definieras som biogas som uppgraderats till en sådan kvalitet som krävs för inmatning på ett 
distributionsnät för metan. Biogas i sin tur definieras i samma paragraf som ett gasformigt bränsle 
som producerats av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan (vilket 
är samma definition som i LSE).  
 
Energigas Sverige avstår från att lämna yttrande till övriga delar av förslaget.  
 
 
Med vänliga hälsningar 

   
Maria Malmkvist   Anna Wallentin 
Vd    Avdelningschef  
Marknad och Kommunikation 
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