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PRESSMEDDELANDE 

Nya skatteförslagen – ingen nytta för miljön men svåra 
konsekvenser för fjärr- och kraftvärmen  
Idag överlämnades utredningen om olika skatter på förbränning till regeringen. 
Energiföretagen Sverige anser att regeringens ambition att minska miljö- och 
klimatutsläppen i själva verket kan få motsatt effekt om skatterna införs.  De skulle 
dessutom få stor påverkan på fjärr- och kraftvärmens möjligheter och sammantaget kan de 
ekonomiska konsekvenserna bli ett reellt hot mot fjärr- och kraftvärmens konkurrenskraft.  

Utredningen har i enlighet med direktiven tagit fram förslag på, och bedömningar av tre 
olika skatter; på avfallsförbränning, på kväveoxidutsläpp (NOx) och på koldioxid på el- och 
värmeproduktion inom EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Regeringens ambition är 
minskad miljö- och klimatpåverkan från svenska förbränningsanläggningar. Effekten 
riskerar dock att bli den motsatta. Anledningen är att när skatterna gör att energi- och 
industriproduktion med låga utsläpp minskar i Sverige, ökar de i andra länder med sämre 
miljö- och klimatprestanda. 

Utredningen förordar inte heller någon av skatterna men lämnar ändå förslag på 
utformning. I enlighet med de utredningsdirektiv regeringen har slagit fast har de varit 
tvungna att lämna förslag på utformning av en skatt på avfallsförbränning, trots att både 
denna och tidigare utredningar visar att den inte kommer att ge de effekter regeringen 
vill nå. 

– Energiföretagen välkomnar ambitionen att nå en mer cirkulär ekonomi - men en skatt 
på avfallsförbränning kommer inte att leda i den riktningen. För detta krävs istället 
åtgärder högre upp i avfallshierarkin och tidigare i produkternas livscykel, till exempel 
materialåtervinning och bättre utformade förpackningar. Skatten kommer inte bara 
drabba fjärr- och kraftvärmen, utan kommer också slå hårt mot svenska industriföretag, 
säger Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige. 

Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige, har varit 
branschens expert i utredningen. Han har skrivit ett särskilt yttrande, där han bland annat 
lyfter bristen på samlade konsekvensanalyser och att skatteförslagen går stick i stäv med 
Energikommissionens uttalanden om vikten av en konkurrenskraftig fjärr- och 
kraftvärmesektor för att klara energiförsörjningen kalla vinterdagar: 

– Detta är särskilt tydligt när det gäller kväveoxidskatten, den så kallade NOx-skatten, som 
är tänkt att ersätta nuvarande NOx-avgift. Utredningen har inte analyserat om skatten 
kan ge samma incitament till investeringar i utsläppsreducerande åtgärder i 
anläggningarna som NOx-avgiften gör idag, säger Erik Thornström. 
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Erik Thornström anser också att en NOx-skatt blir en väldigt dyr åtgärd, för en liten och 
osäker minskning av utsläppen. Det är bara 20 procent av utsläppen i Sverige som 
kommer från inhemska källor, och här släpper transportsektorn ut mest. Om 
skatteförslaget införs skulle Sveriges totala utsläpp av kväveoxider minska med cirka 
1,2 procent, till en kostnad av ca 1 100 kr per kilos minskning, enligt Energiföretagens 
beräkningar.  

Vad gäller förslaget om en koldioxidskatt för fjärr- och kraftvärme, anser Energiföretagen 
att det inte behövs dubbla styrmedel och den slutsatsen delas av utredningen. Ändå har 
regeringen föregripit utredningen och föreslår i budgetpropositionen för 2018 ett 
återinförande av koldioxidskatten för kraftvärme inom EU ETS.  

– Vi tycker det är oklokt. Dubbla styrmedel ger inte dubbel effekt. Istället äter skatten upp 
en del av investeringsutrymmet, så att åtgärder för minskade utsläpp riskerar att skjutas 
upp, konstaterar Erik Thornström avslutningsvis.  

 
Länkar 
Läs Erik Thornströms särskilda yttrande till utredningen. 
Läs debattartikel i Dagens Samhälle, där Energiföretagen kommenterar den aktuella 
skatteutredningen. 
Länk till utredningens betänkande, SOU 2017:83 (regeringens hemsida) 
 
Mer information 

Annika Johannesson, kommunikationsansvarig: 08-677 27 07/ 0734-25 25 64, 
annika.johannesson@energiforetagen.se  

Erik Thornström, ansvarig Skatter och styrmedel: 08-677 27 08, 
erik.thornstrom@energiforetagen.se  

https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/bilder/pressmeddelanden/sarskilt-yttrande-av-experten-erik-thornstrom.pdf?v=2IMjLN1FF90gZtrssmMBVuy6vTQ
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/nya-skatter-slar-mot-kommuners-klimatarbete-19278
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/11/sou-201783/
mailto:annika.johannesson@energiforetagen.se
mailto:erik.thornstrom@energiforetagen.se
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