
Svenska Bioenergiföreningens (Svebio) styrelses förslag till ändrad 
serviceavgift 2023 vid stämma 17 november 2022. 
 
 
 
Bioenergi är Sveriges största energislag, det största alternativet till fossilt i EU och den har en stor 
potential att ta ännu större andelar av energimarknaden och därmed bidra till ett hållbart och 
klimatneutralt energisystem, fler arbetstillfällen, teknikutveckling, trygg energiförsörjning och en 
levande landsbygd. För att expansionen av bioenergin ska fortsätta så krävs en positiv syn på 
bioenergin hos bl a allmänheten, kunder, media och politiker. Dessutom måste regelverk. Lagar och 
styrmedel i Sverige och EU gynna en ökad produktion och användning av bioenergi. För detta behövs 
ett starkt och kompetent Svebio som kan arbeta med att ta fram vetenskapligt baserade fakta, 
opinionsbildning och påverkan gentemot beslutsfattare och lagstiftare.  
 
Energi, klimat, skog, jordbruk, trygg energiförsörjning mm debatteras sedan en längre tid intensivt 
och många styrmedel och lagar ses över och ändras, såväl i Bryssel som i Stockholm. Svebios 
arbetsbörda har sedan en längre tid varit mycket stor och för att man ska kunna fortsätta med 
organisationen nödvändiga och viktiga arbete behöver kansliet förstärkas, främst vad gäller personal, 
där man i dagsläget är underbemannade. Nuvarande ekonomi är ansträngd och något utrymme för 
ytterligare satsningar och en utökad personalstyrka finns inte. 
 
Svebios styrelse föreslår därför stämman att höja serviceavgiften till Svebio för de större 
medlemsföretagen med syfte att öka föreningens effektivitet och stärka finansieringen. Svebio 
behöver ha fler personer på kansliet och fortsatt driva en aktiv samhällsdebatt och påverkansarbete, 
emellanåt med externa resurser. 
 
Serviceavgiftens storlek är avtagande proportionell i förhållande till företagets bioenergirelaterade 
omsättning. En tabell över avgiften vid olika omsättning finns på Svebios hemsida (svebio.se). Under 
år 2022 är den maximala serviceavgiften 110 000 kronor per år, vilket betalas av de företag som 
omsätter mer än 393 miljoner kronor. Den föreslagna höjningen prognostiseras ge en ökad intäkt om 
1,6 miljoner kronor per år. 
 
 
Styrelsens förslag till beslut: 
 
 Bioenergiomsättning Ny avgift 
 600 MSEK 120 000 SEK 
  800 MSEK 130 000 SEK 
  1 000 MSEK 140 000 SEK 
 1 200 MSEK 150 000 SEK 
 1 400 MSEK 160 000 SEK 
 1 600 MSEK 170 000 SEK 
 1 800 MSEK 180 000 SEK 
 2 000 MSEK 190 000 SEK 
 2 200 MSEK 200 000 SEK 
 
 
 
 



För koncerner som omsätter mer än bioenergiomsättningen för maximal avgift så ska bolag inom 
olika verksamhetsområden betala en anpassad avgift. Exempel på verksamhetsområden är: 
 

• Externa leveranser av skogsbränsle och oförädlade bränslen 

• Pelletsverksamhet och andra förädlade bränslen 

• Kraft eller fjärrvärme 

• Drivmedelsproduktion/försäljning och bio-oljor 

• Utrustningstillverkare 
 
Styrelsen föreslår dessutom att införa en begränsning om maximal omsättning per anställd till 25 
miljoner kronor för 2023 för att företag med hög omsättning i kombination med få anställda inte ska 
drabbas av oproportionerligt höga avgifter. 
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