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Svebio,	  Svenska	  Bioenergiföreningen,	  har	  inte	  fått	  rubricerade	  promemoria	  på	  remiss	  
men	  vi	  önskar	  framför	  synpunkter	  på	  förslagen.	  Svebio	  organiserar	  företag	  i	  hela	  
bioenergikedjan,	  inklusive	  de	  flesta	  av	  landets	  producenter	  av	  biokraft	  och	  biovärme,	  
samt	  leverantörer	  av	  biobränslen	  till	  kraftvärmeverk	  och	  värmeverk.	  Våra	  
medlemsföretag	  är	  därför	  starkt	  berörda	  av	  promemorians	  förslag	  särskilt	  i	  avsnitt	  3.	  	  
	  
Svebios	  synpunkter	  i	  korthet	  
	  
.	  Vi	  stödjer	  förslaget	  att	  återinföra	  en	  viss	  koldioxidskatt	  för	  kraftvärmeverk	  och	  
värmeverk.	  	  
.	  Vi	  anser	  att	  man	  även	  bör	  införa	  ett	  generellt	  golvpris	  i	  ETS,	  på	  samma	  sätt	  som	  man	  
gjort	  i	  Storbritannien	  och	  i	  praktiken	  också	  i	  Danmark.	  
	  
Återinförd	  koldioxidskatt	  för	  kraftvärme	  och	  värmeproduktion	  inom	  ETS	  
	  
När	  koldioxidskatten	  inom	  ETS	  avtrappades	  och	  så	  småningom	  helt	  avskaffades	  inom	  
ETS	  2013	  accepterade	  vi	  från	  Svebios	  sida	  åtgärden.	  Vi	  utgick	  då	  från	  att	  
utsläppsrätterna	  med	  tiden	  skulle	  stiga	  i	  pris.	  Så	  har	  inte	  blivit	  fallet,	  utan	  priset	  inom	  
utsläppshandeln	  har	  fortsatt	  att	  vara	  mycket	  lågt,	  och	  har	  den	  senaste	  tiden	  legat	  kring	  5	  
euro/ton.	  Det	  motsvarar	  5	  öre/kg	  CO2.	  Den	  svenska	  koldioxidskatten	  ligger	  kring	  115	  
öre/kg	  CO2.	  Detta	  ger	  mycket	  olika	  förutsättningar	  inom	  olika	  delar	  av	  samhället.	  	  
.	  Värmeverk	  och	  kraftvärmeverk	  inom	  ETS	  har	  mycket	  låg	  koldioxidskatt	  medan	  
värmeverk	  utanför	  ETS,	  i	  huvudsak	  små	  värmeverk	  under	  20	  MW,	  har	  en	  mycket	  hög	  
koldioxidskatt.	  De	  olika	  värmeverken	  har	  mycket	  olika	  incitament	  att	  exempelvis	  byta	  ut	  
oljeanvändning	  för	  topplast.	  Inom	  ETS	  är	  kostnaden	  för	  utsläpp	  av	  koldioxid	  försumbar.	  	  
.	  Den	  1	  januari	  2018	  kommer	  koldioxidskatten	  att	  höjas	  till	  full	  skatt	  inom	  industrin	  
utanför	  ETS.	  Det	  innebär	  att	  stora	  delar	  av	  industrin	  kommer	  att	  ha	  mycket	  hög	  skatt	  
medan	  andra	  delar	  fortsatt	  kommer	  att	  kunna	  släppa	  ut	  koldioxid	  nästan	  utan	  kostnad.	  	  
Detta	  ger	  naturligtvis	  inte	  en	  kostnadseffektiv	  styrning	  inom	  Sverige.	  	  
Promemorians	  förslag	  åtgärdar	  i	  någon	  mån	  problemet	  i	  värmeproduktionen	  och	  
kraftvärmen	  inom	  ETS	  men	  berör	  inte	  alls	  utsläppen	  i	  industrin.	  Enligt	  Svebios	  mening	  
borde	  man	  inför	  ett	  gemensamt	  golvpris	  i	  ETS	  i	  Sverige.	  Nivån	  kan	  till	  en	  början	  läggas	  



på	  en	  låg	  nivå.	  På	  samma	  sätt	  som	  man	  gjort	  med	  höjningarna	  av	  koldioxidskatten	  kan	  
man	  därefter	  ange	  tidpunkter	  för	  höjningar	  under	  kommande	  år,	  för	  att	  möjliggöra	  för	  
företagen	  att	  genomföra	  åtgärder	  för	  anpassning.	  	  
	  
Frågan	  om	  ett	  golvpris	  i	  ETS	  inom	  Sverige	  utreds	  för	  närvarande.	  Golvpris	  inom	  ETS	  har	  
införts	  i	  Storbritannien	  på	  nivån	  16	  pund/ton.	  Danmark	  har	  i	  praktiken	  ett	  golv	  genom	  
att	  man	  tar	  ut	  skatt	  på	  fossila	  bränslen	  också	  inom	  ETS.	  	  
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