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Sammanfattning
Förslagen i remissen har så stora brister att de inte kan ligga till grund för beslut i Riksdagen.
Underlaget behöver därför göras om i stora delar och ett nytt förslag läggas fram.
Allmänna synpunkter
Anledningen till förslaget är att biodrivmedlet FAME/RME riskerar att bli överkompenserat
med nuvarande avdrag på energiskatten. Den första fråga man då ställer sig är: Måste
Sverige underordna sig EU‐direktiv i denna fråga? Om så är fallet måste regeringen i
förhandlingar med EU om de undantag EU‐stadgan medger, begära att återfå rätten att själv
bestämma skattenivåer och undantag,
Förslagen bygger på en underlagsrapport från Energimyndigheten som i sin tur arbetat på
direktiv från Finansdepartementet. Rapporten har flera fel i beräkningen av
produktionskostnaden för FAME/RME. Genom att uppge för låga produktionskostnader ökar
överkompensationen och därmed behovet att med höjd energiskatt minska
överkompensationen.
Om Finansdepartementet dessutom lägger till en marginal utöver vad som skulle krävas för
att eliminera ev. överkompensation blir skattehöjningen onödigt hög. För B100, 100 % ren
biodiesel, blir prishöjningen minst 2,11 kr per liter vid pump. En så stor prishöjning på B100
kommer att minska efterfrågan på B100 och andra lägre inblandningar så att volymerna
minskar. Den minskade efterfrågan kommer att slå hårt mot produktionen av svensk rapsolja
som kommer att ersättas av importerad fossil diesel. Svenskt jordbruk drabbas därmed
dubbelt dels genom minskat produktionsutrymme och dels kraftig höjning av sina kostnader
för drivmedel.
I förslaget föreslås att avdraget på energiskatten, jämförd med energiskatten på fossil diesel
ändras från nuvarande 84 % till 8 % för låginblandad FAME och från 100 % till 8 % för
höginblandad.
En så kraftig prishöjning slår hårt mot lantbruket, åkeribranschen och bussbranschen som
kommit i gång med byte av fossil diesel till biodiesel. Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är

det givetvis galet att slå ut inhemsk produktion med goda miljöegenskaper och ersätta den
med importerat fossilt bränsle. Åtgärden bryter också mot förnybarhetsdirektivet.
EU‐kommissionen har öppnat en dialog med nationerna om vilka regler som bör gälla om
statsstöd och energiskatter inför ett planerat nytt direktiv på området. Nationernas svar
skall ha inkommit senast den 1 september. SERO förväntar sig att svenska regeringen med
kraft framför kravet, att nationerna själva får beslutsrätt över uttaget av energiskatter. Om
ett sådant regelverk gällt i dag, skulle problem med överkompesation minska och
nettodebitering varit möjlig. Utgångspunkten i Sveriges argumentering bör vara att EU‐regler
på energiskatteområdet inte skall som nu hindra och motarbeta övergången till mer
förnybar energi. Klimateffekter bör få vara styrande i stället för nuvarande skattehänsyn till
fossilbränsle.
När det gäller borttagning av volymgränsen, högst 15 % inblandning av HVO i diesel, anser
SERO att det är ett bra förslag, som gynnar utvecklingen av förnybar energi. HVC är
samlingsnamnet för hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Jämfört med
RME, Rapsmetylester, handlar det om små volymer i Sverige, men dessa kan öka genom
industrisatsningar, t ex PREEM. Ett hinder för den satsningen har varit att regeringen inte
gett några besked om vilka regler som skall gälla fr.o.m. 2016. Den osäkerheten minskas nu.
Förslaget att ändringen skall tillämpas från den 1 maj 2014 är utmärkt.
SERO föreslår, att Finansdepartementet ger nya direktiv till Energimyndigheten att omarbeta
rapporten och då ta med alla produktionskostnader vid svensk produktion av FAME/RME.
Därefter bör regeringen återkomma med ett förslag om att korrigera eventuell
överkompensation utan tillägg av marginal för eventuell framtida sänkning av
produktionskostnader. Varje öre i sänkt energiskatt är viktig och satsa hellre på justeringar
efter behov vid de årliga översynerna i stället för att ta ut i förskott utan underlag.
Kap 7 Konsekvensanalys
Vid oförändrad användning av FAME 2015, skulle statens skatteintäkter på låginblandad
FAME öka med 0,36 miljarder kr och från höginblandad med 0,07 miljarder tillsammans 0,43
miljarder. En kraftig skatthöjning enligt förslaget kan leda till en kraftigt minskad användning
av FAME. Då minskar också de direkta skatteintäkterna men också antalet arbetstillfällen i
produktionen, förädlingen samt beskattade överskott från odlingen, förestring och
transporter m.m. Totalt kan skattehöjningen leda till en nationalekonomisk förlust samt
bortfall av klimarnyttan.
SERO hemställer att regeringen återkommer med ett reviderat förslag med sänkta
energiskattehöjningar på FAME
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