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Yttrande angående Tillfällig skatt på vissa elproducenters 
överintäkter 

 

Sammanfattning 

Då ett tak för marknadsintäkter är obligatoriskt enligt Rådets förordning 

2022/1854 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga 

energipriserna så har Energimyndigheten inget att invända mot att den införs 

som en tillfällig skatt som föreslås i promemorian. 

 

Energimyndighetens ställningstagande 

Energimyndigheten vill förtydliga att det huvudsakliga skälet för denna föreslagna 

och tillfälliga skatt är att stödja och underlätta för slutkunderna som nu möter 

höga energipriser. Energimyndigheten vill därför understryka vikten av att 

medlen, utöver som ekonomiskt stöd, även kan användas för att bidra till en 

långsiktigt smartare och resurseffektivare energianvändning i samhället inkl. 

energieffektivisering som därmed även bli prisdämpande för de som direkt 

påverkats mest påtagligt av de höga elpriserna. 

Storleken på skatten föreslås vara 90 procent (av beskattningsunderlaget) vilket 

välkomnas av Energimyndigheten då det är viktigt att behålla ett visst incitament 

att producera el även om elpriset är över intäktstaket. 

Det är viktigt att skatten inte utformas så att den riskerar att leda till minskade 

incitament för utbyggnad av ytterligare fossilfri elproduktion och 

Energimyndigheten delar bedömningen att det tillfälliga intäktstakets nivå inte bör 

vara begränsande. 
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Robert Andrén. Vid den 

slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschef Gustav Ebenå, tf 

chefsjurist Rickard Faivre, enhetschefen Maria Westrin samt handläggare Lars 

Nilsson, Elin Larsson och Levi Östling. Föredragande har varit handläggaren 

Anna Andersson. 

 

 

 

Robert Andrén 
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