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Skatteverkets promemoria Vissa fastighetstaxeringsfrågor 

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 har inget att invända mot att fastighetstaxeringslagen 
förtydligas så att det uttryckligen framgår att byggnad på annans mark och på 
allmänt vatten anses vara lös egendom. Det är bra att lagen tydliggörs bland 
annat i relation till taxering av vindkraftverk på allmänt vatten, till exempel till 
havs. 

Inledning 

Energiföretagen tackar för möjligheten att yttra sig övrigt rubricerad remiss och 
begränsar sitt yttrande till de delar som har bäring på energibranschen.   

Taxering av byggnad på allmänt vatten 

Energiföretagen Sverige har inget att invända mot att fastighetstaxeringslagen 
förtydligas så att det uttryckligen framgår att byggnad på annans mark och på 
allmänt vatten anses vara lös egendom. Det är bra att lagen tydliggörs bland 
annat i relation till taxering av vindkraftverk på allmänt vatten, till exempel till 
havs. 

Energiföretagen Sverige vill dock i detta sammanhang påtala att det är angeläget 
att nuvarande taxeringsmodell för vindkraftverk ses över inför nästkommande 
allmänna fastighetstaxering vad gäller havsbaserad vindkraft. Eftersom drifts- och 
underhållskostnaderna är väsentligt högre för havsbaserad vindkraft jämfört med 
landbaserad vindkraft behöver en anpassad värderingsmodell tas fram för de 
specifika förutsättningar som råder till havs.  
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Ikraftträdande 

I promemorian föreslås ikraftträdande av föreslagna lagändringar till den 1 januari 
2019. Energiföretagen Sverige anser att det behöver motiveras varför en 
eventuell retroaktiv tillämpning av föreslagna lagändringar behövs utifrån den i 
promemorian uttalade avsikten att de ska tillämpas redan vid den allmänna 
fastighetstaxeringen 2019, där förberedelsearbetet redan är avslutat.  

 

 

Pernilla Winnhed 

VD, Energiföretagen Sverige 


