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Yttrande	  över	  betänkandet	  Energiskatt	  på	  el	  –	  En	  översyn	  av	  det	  nuvarande	  
systemet	  (SoU	  2015:87)	  
	  
Svebio,	  Svenska	  Bioenergiföreningen,	  har	  inte	  fått	  utredningen	  på	  remiss	  men	  vill	  lämna	  
följande	  synpunkter:	  
	  
Vi	  stödjer	  förslaget	  om	  att	  avskaffa	  Norrlandsrabatten	  på	  el.	  Den	  nuvarande	  rabatten	  på	  
10	  öre/kWh	  skapar	  en	  helt	  annan	  konkurrenssituation	  på	  värmemarknaden	  i	  norra	  
Sverige	  än	  i	  södra	  Sverige.	  Det	  ger	  en	  konkurrensnackdel	  för	  biobaserad	  uppvärmning,	  
exempelvis	  pellets,	  ved	  och	  biobaserad	  fjärr-‐	  och	  närvärme,	  i	  förhållande	  till	  elvärme	  
och	  värmepumpar.	  Det	  har	  sannolikt	  också	  medfört	  en	  alltför	  omfattande	  utbyggnad	  av	  
elvärme	  i	  de	  berörda	  regionerna,	  vilket	  bidrar	  till	  obalansen	  på	  elmarknaden	  vid	  låga	  
temperaturer.	  	  
Om	  statsmakterna	  önskar	  ge	  de	  berörda	  hushållen	  en	  kompensation	  för	  extra	  höga	  
uppvärmningskostnader	  borde	  detta	  kunna	  ska	  på	  annat	  sätt.	  Likaså	  om	  man	  önskar	  ge	  
en	  återföring	  av	  vinster	  från	  vattenkraften.	  De	  berörda	  kommunerna	  kan	  kompenseras	  
via	  skatteutjämningen.	  	  
Dessa	  frågor	  bör	  utredas	  i	  särskild	  ordning.	  Beskattningen	  av	  el	  bör	  vara	  densamma	  i	  
alla	  delar	  av	  Sverige.	  
	  
Vi	  stödjer	  förslaget	  om	  att	  göra	  en	  fördjupad	  analys	  av	  vad	  som	  kan	  anses	  vara	  
industriell	  verksamhet.	  Enligt	  vår	  uppfattning	  bör	  den	  lägre	  elskatten	  bara	  gälla	  
tillverkningsprocesser	  i	  vid	  mening,	  men	  inte	  omfatta	  exempelvis	  lokaluppvärmning.	  	  
	  
När	  det	  gäller	  beskattningen	  av	  el	  för	  datorhallar	  menar	  vi	  att	  man	  borde	  eftersträva	  en	  
samordnad	  lösning	  för	  de	  nordiska	  länderna	  för	  att	  undvika	  skattekonkurrens.	  	  
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