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Sammanfattning 

 

Skogsindustrierna betonar att en balanserad och klokt utformad skattepolitik bidrar till skogsindustrins 

konkurrenskraft och därmed också till vår industris möjligheter att skapa tillväxt i världens bioekonomi.  

Skogsindustrierna avstyrker förslaget om höjd koldioxidskatt för bränslen som förbrukas inom EU ETS i 

kraftvärmeanläggningar och vid annan värmeproduktion än den som sker i tillverkningsprocessen i 

industriell verksamhet eller i kraftvärmeproduktion. 

Skogsindustrierna tillstyrker förslagen om nedsatt energiskattenivå för så kallad hjälpförbrukning och 

kvartalsvis återbetalning av energiskatt på el vid förbrukning om minst 150 megawattimmar per år. 

Gällande gräns för vem som kan bli frivilligt skattskyldig har Skogsindustrierna i tidigare remissvar 

framfört att någon sådan inte behövs. Istället anser vi att alla företag, som vill bli frivilligt skattskyldiga, 

också ska kunna få bli det. Vi är dock medvetna om att vårt tidigare givna förslag inte har hörsammats när 

nuvarande lagtext utformats, utan att den innehåller en gräns baserad på totalt använd mängd el. 

Skogsindustrierna anser fortsatt att gränsen ska tas bort. Om detta inte bedöms möjligt tillstyrker vi 

förslaget att ändra nuvarande lag, så att gränsen baseras på mängd el för nedsättningsberättigade 

ändamål. Vi anser dock att gränsvärdet bör vara lägre än 10 GWh per år och har i tidigare remissvar 

angett att en lämplig gräns kan vara 5 GWh el per år. 
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En balanserad och klok utformning av skatter bidrar till tillväxt i världens 

bioekonomi 

Med välskötta skogar och en skogsindustri av världsklass som grund har Skogsindustrierna ställt upp en 

offensiv vision: att skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi. En bioekonomi utgår från 

förnybara råvaror, som används på ett hållbart sätt. Bioekonomin bidrar därför till att bryta dagens 

fossilbaserade ekonomi och till att uppnå EU:s och Sveriges klimatpolitiska målsättningar.  

De biobaserade produkter Skogsindustriernas medlemsföretag redan idag tillverkar – sågade trävaror, 

massa och papper – kommer att bli basen under åtskilliga år framöver, samtidigt som nya produkter och 

användningsområden utvecklas. För att framtidssatsningar ska kunna finansieras krävs en politik, som 

leder till stark internationell konkurrenskraft för våra medlemmar. En balanserad och klokt utformad 

skattepolitik kan i hög grad bidra till denna konkurrenskraft.  

 

Förslag om höjd koldioxidskatt inom EU ETS är helt utan klimateffekt, skapar 

dubbla styrmedel och föregår pågående utredning  

I promemorian föreslås höjd koldioxidskatt för bränslen som förbrukas: 

- I kraftvärmeanläggningar, som omfattas av EU ETS 

- Vid annan värmeproduktion inom EU ETS än den som sker i tillverkningsprocessen i industriell 

verksamhet eller i kraftvärmeproduktion 

Även om skattehöjningarna inte direkt påverkar Skogsindustriernas medlemmar avstyrker vi av följande 

skäl: 

- Åtgärderna är helt utan klimateffekt, eftersom det inom EU ETS redan finns ett tak på utsläppen. 

Den principen kommer fortsatt att gälla även när pågående förhandlingar om utformning av EU 

ETS för perioden 2021-2030 är avslutade. I promemorian argumenteras att de föreslagna 

åtgärderna ändå - trots takbegränsningen inom EU ETS - kommer att leda till lägre totala utsläpp. 

Vi delar inte den slutsatsen, utan anser att den är felaktig. 

- Åtgärderna innebär ett allvarligt avsteg från principen om att inte ha dubbla styrmedel. Vi anser 

att detta leder till en ineffektiv klimatpolitik, där samhället inte får största möjliga nytta för 

pengarna. 

- Åtgärderna innebär att regeringen kör över en sittande utredning. I detta fall Utredningen om 

ekonomiska styrmedel för el och värmeproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för 

avfallsförbränning som ska vara klar den 1 juni 2017. Inom den utredningen analyseras 

lämpligheten av att införa kompletterande styrmedel. 
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Bra med nedsatt energiskattenivå för så kallad hjälpförbrukning 

I promemorian föreslås att en skattenivå om 0,5 öre per kilowattimme ska gälla för så kallad 

hjälpförbrukning av el som skett i samband med produktion av värme och kyla för leverans för 

förbrukning i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Den lägre skattenivån ska uppnås genom 

återbetalning.  

Nedsättningen av energiskattenivå påverkar inte direkt Skogsindustriernas medlemmar, men det kan 

finnas indirekt påverkan i de fall där en medlem har en affärsmässig relation med företag som direkt 

påverkas. Skogsindustrierna tillstyrker förslaget. 

 

Bra med kvartalsvis återbetalning av energiskatt på el vid förbrukning om 

minst 150 megawattimmar per år 

I promemorian föreslås att det direkt i lagen ska framgå att kvartalsvis återbetalning av energiskatt ska 

tillåtas vid en förbrukning om minst 150 000 kilowattimmar (motsvarar 150 megawattimmar) per 

kalenderår för nedsättningsberättigade ändamål.  

Skogsindustrierna tillstyrker förslaget. Bland våra medlemmar är det främst medelstora och mindre 

sågverk, som använder sig av alternativet med återbetalning, eftersom få av dessa företag i dagsläget är 

frivilligt skattskyldiga. Sågverken säljer sina produkter i tuff konkurrens, ofta med små marginaler. Genom 

den föreslagna relativt låga förbrukningsgränsen får fler av sågverken möjlighet till kvartalsvis 

återbetalning, vilket bör bidra till bättre likviditet och till stärkt konkurrenskraft. 

 

Välkommet att i lag reglera vad som anses som mycket stor omfattning av 

elförbrukning, men gränsen bör sänkas ytterligare 

I promemorian föreslås att direkt i lagen reglera att som frivilligt skattskyldig får godkännas den som 

beräknas förbruka mer än 10 gigawattimmar (GWh) el per kalenderår för nedsättningsberättigade 

ändamål.  

Skogsindustrierna grundinställning är att det inte ska finnas någon gräns för vem som kan bli frivilligt 

skattskyldig. Vi har i tidigare remissvar framfört detta. Vi har argumenterat att så många verksamheter 

som möjligt, oavsett storlek på elförbrukning, bör ges möjlighet att bli frivilligt skattskyldiga om de så 

önskar och om det har fördelar för verksamheten, till exempel likviditetsmässigt.  

Vi är medvetna om att regeringskansliet inte hörsammat vår argumentation, utan att den nuvarande 

lagtexten anger en gräns om minst 20 GWh total elförbrukning per år för att bli frivilligt skattskyldig. 

Promemorians förslag om att istället sätta en gräns baserad på mängd el för nedsättningsberättigade 

ändamål ger i realiteten fler av våra medlemmar möjlighet att bli frivilligt skattskyldiga om de så önskar. 

Detta beror på att hos våra medlemmar är el, som förbrukas för nedsättningsberättigade ändamål, den 

klart dominerande delen av den totala förbrukningen.  

Skogsindustrierna anser fortfarande att gränsen ska tas bort. Om detta inte bedöms möjligt tillstyrker vi 

förslaget att gränsen sätts baserat på el för nedsättningsberättigade ändamål. Vi anser dock att 

gränsvärdet bör vara lägre än 10 GWh per år och har i tidigare remissvar angett att en lämplig gräns kan 

vara 5 GWh el per år.   
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