
 

  BESLUT 1 (2)  

Datum Diarienr 

2020-05-27 2020–200021 

Ert datum Ert dnr 

2020-04-29 Fi2020/01997/S2 

Avdelningen för systemanalys, försörjningstrygghet och 

statistik 

Policyanalys 

Anna Lock 

016-544 23 21 

anna.lock@energimyndigheten.se 

   

fi.remissvar@regeringskansliet.se  

kopia: henrik.kjellberg@regeringskansliet.se  

 

 
 

 

Postadress: Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Gredbyvägen 10 
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99 
registrator@energimyndigheten.se 
www.energimyndigheten.se 
Org.nr 202100-5000 

 

 

E
M

1
0
0
4
, 

v
5
.2

, 
2
0
1
7
-1

0
-3

0
  

  
  
  

Yttrande angående: Remiss av promemorian Avskaffad 
skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning 
samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för 
biogas och biogasol 
Energimyndigheten delar regeringens bedömningar och tillstyrker promemorians 

förslag om skattebefrielse för biogas och biogasol för uppvärmning och biogas 

som motorbränsle.  

Energimyndigheten vill understryka att en ökad produktion och användning av 

biobränslen utgör en viktig del av omställningen av energisystemet och att detta 

utgör ett gott argument för skattebefrielse i sig. De flytande biobränslen för 

uppvärmning som promemorian omfattar har en viktig roll för fjärr- och 

kraftvärmens omställning, som spetslast och i effektreserven. Energimyndigheten 

anser det viktigt att dessa biobränslen främjas framför fossila motsvarigheter.  

När det gäller promemorians förslag att avskaffa skattebefrielsen för andra 

biobränslen för uppvärmning än biogas och biogasol konstaterar 

Energimyndigheten att statsstödsreglerna i sin nuvarande form inte längre 

möjliggör skattebefrielse. Varje skattebefrielse innebär en risk för 

överkompensation och därmed en konflikt med statsstödsregelverket. Vid 

konflikt med statsstödsregelverket uppstår behov av snabba förändringar, 

antingen genom att sänka koldioxidskatten på det fossila alternativet eller genom 

att sänka eller slopa skattebefrielsen för biobränslet. Därigenom skapas en 

betydande osäkerhet om de kommersiella villkoren för olika biobränslen och på 

så sätt riskerar en fortsatt skattebefrielse att verka i motsatt riktning än den som 

var avsikten.  

Energimyndigheten vill mot denna bakgrund betona vikten av att energi- och 

koldioxidskatten utformas på ett sätt som säkerställer att berörda biobränslen i 

promemorian fortfarande främjas framför de fossila motsvarigheterna, samt att 

alla berörda aktörer får tid att anpassa sig till promemorians förslag.   

Slutligen tillstyrker Energimyndigheten promemorians förslag att införa krav på 

anläggningsbesked för att beviljas skattebefrielse för biogas och biogasol för 
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uppvärmning, liksom förslaget att endast den som är skattskyldig ska kunna 

ansöka om ett anläggningsbesked.  

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

slutliga handläggningen har därutöver deltagit chefsjurist Rikard Janson, 

avdelningschef Gustav Ebenå och enhetschef Paula Hallonsten. Föredragande har 

varit handläggaren Anna Lock. 

 

Robert Andrén 

 Anna Lock 

Beslutet har fattats elektroniskt i Energimyndighetens ärendehanteringssystem.  

 

 

 

 

 

 


