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Datum Beteckning 

2017-09-15 Fi2017/01726/S1 

Finansdepartementet 

103 33 Stockholm 

Remiss av betänkande Vissa frågor inom fastighets-

och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) 

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som producerar, 

distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på 

energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen —till nytta 

för alla. 

Sammanfattning 

Energiföretagen Sverige saknar en redovisning av effekterna för energibranschen av 

utredningens förslag. Inom vattenkraftsbolagen finns ägarförhållanden och 

fastighetsregleringar som kan förenklas och effektiviseras och som skulle motverkas om 

stämpelskatt påförs. Energiföretagen Sverige anser också att stämpelskatt istället bör 

utgöra en skälig avgift utifrån den administration som den faktiskt avser hos berörd 

myndighet. 

Synpunkter 

Energiföretagen Sverige önskar yttra sig över rubricerad remiss då förslagen får 

konsekvenser för energibranschen. 

Utredningens förslag hämmar effektivisering inom vattenkraften 

Energiföretagen Sverige saknar en redovisning av effekterna för energibranschen av 

utredningens förslag och de negativa effekter som riskerar uppstå vad gäller 

strukturomvandlingsåtgärder gällande fastighetsreglering för energibranschens 

fastigheter. I energibranschen finns ägarförhållanden som kan förenklas mellan 

vattenkraftsbolagen, som skulle kunna innebära byte av energileveranser och 

produktionskapacitet. Ägandet och driften rationaliseras om samtliga 

vattenkraftsstationer i samma vattendrag innehas av samma ägare vilket kan ske genom 

bytesaffärer. Energiföretagen Sverige ser en risk med att förslagen i betänkandet skulle 

träffa sådana transaktioner. Om stämpelskatt på fastighetsregleringar påförs i dessa fall, 

kommer viljan att renodla och effektivisera ägandet minska eftersom regleringskostnaden 

då kan ätas upp av den förväntade vinsten av åtgärden. Det vore därför, enligt vår 

mening, önskvärt att få behålla den möjligheten. Detta är angeläget inte minst för en 

rationell drift av vattenkraftsanläggningar i respektive vattendrag. Energiföretagen 

Sverige önskar en förutsägbar och rättssäker utformning av en eventuell ny lagstiftning, 

vilket inte det utredningens förslag innebär. 
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Stämpelskatt motverkar rationella fastighetsregleringar gällande vattenkraften 

Energibranschens taxeringsvärden bara för vattenkraftsanläggningar uppgår till omkring 

200 miljarder kronor. Stämpelskatt på så stora värden får därmed stora ekonomiska 

konsekvenser, med inlåsningseffekter som följd. Det vore därför enligt Energiföretagens 

mening önskvärt att om stämpelskatt ska utgå, istället utgjorde en skälig avgift utifrån 
den administration av fastighetsregleringsåtgärden hos berörd myndighet som den 

faktiskt avser. I annat fall kommer stämpelskatten motverka effektiviseringar med mer 

rationella fastighetsregleringar gällande vattenkraften. 

y Pernilla Winnhed 

VD, Energiföretagen Sverige 
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