
Vilka biooljor omfattas av förslaget om att införa energi- och koldioxidskatt på biooljor? 

Endast en mindre del av de biooljevolymer som används i fjärrvärmebranschen föreslås 

omfattas av skatteförslaget, exempelvis omfattas inte MFA eller tallbeckolja. Biogas och 

biogasol med hållbarhetsbesked föreslås vara fortsatt skattebefriade.  

Det är primärt de grödebaserade biooljorna som föreslås omfattas, där RME är den 

vanligast använda biooljan. Det är därmed de flytande biobränslen som är skattepliktiga 

energiprodukter och som i dag medges skattebefrielse enligt 6 a kap. 2 b § i lagen om 

skatt på energi (LSE) som omfattas. Utifrån tillämpningen av LSE har dessa biooljor KN-

nummer 1507–1518 (diverse vegetabiliska oljor och fetter), KN-nummer 2905 11 00 

(metanol, som inte är av syntetiskt ursprung) och KN-nummer 3824 90 99 (diverse 

kemiska produkter, bl a Fame och E85). I EU-kommissionens genomförandeförordning 

enligt energiskattedirektivet från 2018 (2018/552) så har det dock gjorts ändringar 

gällande KN-nr 3824 90 99, vilket innebär att det är de KN-nummer i denna kategori som 

beskrivs i högerkolumnen som föreslås omfattas av skatteförslaget. Dessa är till 

övervägande del framställda av livsmedels- och fodergrödor.  

Nedan redovisas en mer utförlig sammanställning med beskrivning av vilka kategorier av 

biooljor som omfattas av skatteförslaget.    

KN-nr (enligt lagen 

om skatt på energi) 

Beskrivning Ändring av KN-nr enligt EU:s 

genomförandeförordning enligt 

energiskattedirektivet 2018 

(2018/552) 

1507 Sojabönolja  

1508 Jordnötsolja  

1509 Olivolja  

1510 Andra oljor erhållna enbart ur 

oliver 

 

1511 Palmolja  

1512 Solrosolja, safflorolja eller 

bomullsfröolja  

 

 

1513 Kokosolja, palmkärnolja eller 

babassuolja 

 

1514 Rapsolja, rybsolja eller senapsolja  

1515 Andra icke flyktiga vegetabiliska 

fetter och oljor (inbegripet 

jojobaolja)  

 

 

1516 Animaliska eller vegetabiliska 

fetter och oljor som helt eller 

 



delvis hydrerats, omförestrats 

eller elaidiniserats 

1517 Margarin; ätbara blandningar eller 

beredningar av animaliska eller 

vegetabiliska fetter 

 

1518 Animaliska eller vegetabiliska 

fetter och oljor; oätliga 

blandningar eller beredningar av 

animaliska eller vegetabiliska 

fetter eller oljor  

 

 

2905 11 00 Metanol "metylalkohol"  

3824 90 99 FAME, E85 mm. 3824 99 86, 3824 99 92 (utom 

rostskyddsmedel innehållande 

aminer som aktiv beståndsdel och 

sammansatta oorganiska lösnings- 

och spädningsmedel för klara 

lacker och liknande produkter), 

3824 99 93, 3824 99 96 (utom 

rostskyddsmedel innehållande 

aminer som aktiv beståndsdel och 

sammansatta oorganiska lösnings- 

och spädningsmedel för klara 

lacker och liknande produkter), 

3826 00 10 och 3826 00 90 

 

 


