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Remissyttrande över promemorian Ändring i förordningen om handel med
utsläppsrätter för att undanta vissa mindre fjärrvärmeanläggningar från
Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter
Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade
promemoria och vill framföra följande:
Svebios uppfattning i sammanfattning
- Vi stödjer förslaget om att avskaffa det generella svenska införlivandet (opt-in) av mindre
anläggningar i EU:s utsläppshandel.
- Vi avstyrker förslaget om att införa en gräns på 2 500 ton i utsläpp, främst av
administrativa skäl.
- Vi begär ett klarläggande när det gäller tilldelningen av utsläppsrätter för
biobränsleeldade anläggningar utifrån riktmärke.
- Vi uppmanar regeringen att verka för generellt förbättrade villkor för fjärrvärme och
kraftvärme, i enlighet med Energikommissionens uttalanden.
Ändrade regler för mindre anläggningar
Vi instämmer i promemorians slutsatser och förslaget beträffande den opt-in som
Sverige tillämpat beträffande mindre anläggningar. Det finns idag inga vägande skäl för
att behålla detta frivilliga svenska tillägg till det generella regelverket i EU:s direktiv om
utsläppshandel. Istället bör Sverige tillämpa huvudregeln att bara anläggningar över
20MW omfattas av utsläppshandeln.
De föreslagna ändringarna i koldioxidbeskattningen för kraftvärmeverk minskar
dessutom skillnaden i utsläppskostnad för anläggningar i och utanför ETS.
Det främsta skälet för att avskaffa specialregeln är dock att minska de administrativa
kostnaderna för de berörda företagen och för myndigheterna.
Vi stödjer alltså promemorians förslag i denna del.
Det räcker med en 20 MW gräns
Vi avvisar förslaget om att införa en ny gräns på 2 500 ton årligt utsläpp av koldioxid
över en treårsperiod. Promemorian anger inget skäl till varför denna gräns bör införas
och till att det inte skulle räcka med att ha ett rakt undantag vid 20 MW.

Att införa en gräns på 2 500 ton kommer att skapa betydande osäkerhet för de berörda
företagen om vilka anläggningar som omfattas. Företagen kan inte i förväg veta i vilken
utsträckning och i vilka situationer man kan tvingas använda fossilt bränsle. Det är mer
logiskt att dessa mindre anläggningar omfattas av det generella undantaget på 20 MW
och får betala full koldioxidskatt om man använder fossilt bränsle.
Fri tilldelning efter värmeriktvärde
Större anläggningar som använder biobränsle tilldelas idag en mindre volym
utsläppsrätter efter värmeriktvärde. Genom förslaget i promemorian har det skapats
osäkerhet om huruvida detta förfaringssätt även ska gälla fortsättningsvis. En avskaffad
tilldelning får betydande ekonomiska konsekvenser för de berörda företagen. Frågan
måste klarläggas av regeringen.
Fjärrvärmens konkurrenssituation
Vi vill i det här sammanhanget påminna regeringen om de formuleringar som finns i
energiuppgörelsen 2016 och i Energikommissionens betänkande om värdet av en
konkurrenskraftig fjärrvärmesektor. Tvärtemot dessa politiskt brett förankrade
uttalanden har regeringen presenterat flera förslag som hotar eller minskar
fjärrvärmesektorns konkurrenskraft. Inget konkret har gjorts för att stärka fjärrvärmen
och kraftvärmen. Det är angeläget att regeringen gör en samlad analys av effekterna på
sektorn innan enskilda förslag läggs fram.
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