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Remiss av promemorian Skattebefrielse för biogasol som 
förbrukas för uppvärmning 

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 tillstyrker promemorians förslag och anser att det är 

angeläget att energi- och koldioxidskattebefrielsen för vissa biobränslen som 

förbrukas för uppvärmning utvidgas till att omfatta även biogasol. 

Energiföretagen tillstyrker energi- och koldioxidskattebefrielse för biogasol 
som används för uppvärmning 

Energiföretagen Sverige tillstyrker och anser att det är angeläget att energi- och 

koldioxidskattebefrielsen för vissa biobränslen som förbrukas för uppvärmning 

utvidgas till att omfatta även biogasol. Vi anser att det är principiellt viktigt att alla 

biobränslen för uppvärmning behandlas lika vad gäller energi- och 

koldioxidbeskattning. Det är angeläget att energi- och koldioxidbeskattningen 

underlättar en omställning till biobränslen för att kunna nå uppsatta energi- och 

klimatpolitiska målsättningar. 

Vi tillstyrker även föreslagna ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi. 

Energiföretagen är mycket bekymrade över att regeringen inte vidtagit 
åtgärder för att åtgärda överkompensationen för biooljor för uppvärmning 

Energiföretagen Sverige är mycket bekymrade över att svenska regeringen inte 

har vidtagit åtgärder för att hantera den överkompensation, enligt EU:s 

statsstödsregler, av vissa biooljor för värmeproduktion som konstaterats i 

Energimyndighetens övervakningsrapport för 2018. Vi konstaterar att regeringens 

avsaknad av åtgärder innebär stora risker för de som använder aktuella biooljor 

att bli återbetalningsskyldiga. Det är också mycket anmärkningsvärt att regeringen 

aktivt väljer att bryta mot EU:s regelverk, särskilt då konsekvensen blir att den 

ekonomiska risken helt hamnar på svenska företag. Detta försvårar och fördyrar 
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den kvarvarande utfasningen av fossila bränslen för värmeproduktion som 

framför allt används i topplastproduktionen de kallaste vinterdagarna. 

Vidare riskerar regeringens uteblivna agerande medföra att något nytt 

statsstödsgodkännande för vissa biooljor för värmeproduktion inte kan erhållas 

efter 2020. Vi anser att det är angeläget att samtliga biobränslen för uppvärmning 

erhåller energi- och koldioxidskattebefrielse på lika villkor. Det är därför viktigt att 

regeringen hanterar statsstödsprövningen samlat gällande de olika biobränslena 

för uppvärmningsändamål. 

Vi föreslår att överkompensationen för biooljor åtgärdas genom en sänkt 

koldioxidskatt för värmeproduktion inom EU ETS inklusive kraftvärme från 91 till 

46 procent, givet de beräkningsförutsättningar som Energimyndigheten använt i 

sin övervakningsrapport i maj 2019. Alternativet med en energiskatt på biooljor 

skulle försena, försvåra och fördyra den kvarvarande utfasningen av fossila 

bränslen i värmeproduktionen. 

ernilla Winnhed Erik Thornström 

VD, Energiföretagen Sverige Ansvarig skatter, styrmedel, 

energianvändning och resurseffektivitet 
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