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Remissvar på promemorian Slopad nedsättning av energi på bränslen i vissa sektorer 
 
Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade promemoria på remiss men 
önskar lämna ett yttrande.  
Svebio har ett stort antal medlemsföretag som levererar förnybara bränslen som pellets, flis, 
bioljor och biogas, samt fjärrvärmebaserade lösningar, och som därför starkt berörs av den 
föreslagna skatteförändringen. Vi uppmanar finansdepartementet att lägga till Svebio i 
samtliga energirelaterade remisser eftersom vi arbetar med el, värme och transporter. 
 
Svebio stödjer förslaget att avskaffa nedsättningen av energiskatt i de berörda sektorerna. Vi 
anser att åtgärden bör kunna genomföras i ett steg 1 juli 2021 istället för som föreslås i två 
steg 1 juli 2021 och 1 januari 2022.  
 
Åtgärden kommer att leda till energieffektivisering och till påskyndad fortsatt konvertering 
från fossila bränslen till förnybara bränslen, med positiva effekter för klimatet och 
försörjningstryggheten. I vissa fall kan anslutning till biobaserad fjärrvärme vara ett bra 
alternativ till egen energiförsörjning. Det finns bra fungerande alternativ, inte minst i form av 
olika biobränslen.  
 
Tyvärr kommer skattenedsättningen samtidigt att förstärka den felaktiga beskattningen av 
biooljor som används för uppvärmning och som inte beviljats skatteundantag. Den 
ytterligare skatt som nu införs på dessa förnybara bränslen i de berörda sektorerna kommer 
att göra det ännu mer ofördelaktigt att använda dessa oljor, vilket leder till ökad användning 
av fossil olja.  
Den svenska regeringen måste verka för att denna orimliga beskattning av förnybara biooljor 
avskaffas genom att begära skatteundantag från EU-kommissionen och vid revisionen av 
EU:s regelverk se till att EU:s medlemsländer i framtiden inte kan tvingas beskatta förnybara 
fossilfria bränslen.  
Regeringen bör i propositionen om nedsättning av energiskatten i vissa sektorer förtydliga 
att biooljor (FAME) för uppvärmning som tillverkas av avfallsprodukter som återvunnen 
frityrolja inte ska beskattas, på samma sätt som MFA för uppvärmning inte beskattas.  
 



Skattebefrielsen för fossila bränslen som används för tåg och annan spårbunden trafik, 
liksom för båttrafik som inte är för privat ändamål bör också omprövas. När det gäller 
tågtrafiken är det fullt möjligt att använda biodiesel i loken, och när det gäller båttrafiken 
bör man i första omgången införa beskattning av bränslet till färjor och båtar i kollektivtrafik. 
Med den nu tillämpade fulla skattebefrielsen omöjliggörs konvertering från fossilt drivmedel 
till biodrivmedel med onödiga klimatpåverkande utsläpp som följd.  
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