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Yttrande	  över	  promemorian	  Den	  särskilda	  norrlandsskattenivån	  och	  vissa	  
statsstödskrav	  på	  elskatteområdet	  
	  
Svebio,	  Svenska	  Bioenergiföreningen,	  har	  fått	  rubricerade	  promemoria	  på	  remiss	  och	  
vill	  lämna	  följande	  synpunkter:	  
	  
Som	  vi	  tidigare	  framfört	  i	  remissyttrande	  över	  SOU	  2015:87	  anser	  vi	  att	  den	  så	  kallade	  
Norrlandsrabatten	  på	  el	  bör	  avskaffas.	  Rabatten	  på	  cirka	  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,	  och	  inte	  gynna	  en	  viss	  typ	  
av	  uppvärmning.	  Beskattningen	  av	  el	  bör	  vara	  densamma	  i	  alla	  delar	  av	  Sverige.	  
	  
Vi	  beklagar	  att	  man	  inte	  följde	  utredningens	  förslag	  om	  att	  avskaffa	  denna	  
skattenedsättning.	  Promemorians	  förslag	  innebär	  istället	  att	  man	  nu	  ser	  sig	  tvingade	  
införa	  ett	  komplicerat	  regelverk	  för	  att	  kunna	  garantera	  att	  man	  följer	  EU:s	  
statsstödsregler.	  Regelverket	  skapar	  betydande	  osäkerhet	  för	  många	  företag.	  Det	  är	  i	  
princip	  samma	  regelverk	  som	  införts	  på	  biodrivmedelsmarknaden,	  och	  som	  vi	  kraftigt	  
kritiserat	  i	  annat	  sammanhang.	  Systemet	  skapar	  byråkrati	  och	  höga	  administrativa	  
kostnader,	  vilket	  strider	  mot	  den	  politiska	  ambitionen	  att	  förenkla	  regelverken	  för	  
företag	  och	  hushåll.	  	  
	  
Att	  den	  svenska	  regeringen	  anser	  att	  man	  måste	  införa	  denna	  typ	  av	  regelverk	  när	  man	  
har	  en	  skattenedsättning	  som	  betraktas	  som	  statsstöd	  visar	  på	  ett	  grundläggande	  
systemfel	  i	  EU:s	  statsstödsregler.	  Det	  måste	  vara	  möjligt	  att	  använda	  beskattning,	  
skattefrihet,	  skattenedsättning	  och	  olika	  skattesatser	  som	  styrmedel,	  inte	  minst	  för	  att	  
styra	  för	  bättre	  miljö	  och	  klimat,	  men	  även	  för	  att	  gynna	  ekonomisk	  utveckling	  i	  
avfolkningsregioner.	  Sverige	  bör	  inom	  EU	  verka	  för	  att	  skatteinstrumentet	  kan	  användas	  
som	  styrmedel.	  	  
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