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SERO:s remissvar på Promemorian om ändrad beskattning av bränslen för viss
värmeproduktion.
Fi2013/2608
SERO avråder starkt regeringen från att ytterligare sänka koldioxidskatten enligt promemorians
förslag. Följden skulle bli ett stort steg tillbaka för svensk klimatpolitik, där vi ersatt stora
volymer fossila bränslen med förnybar bioenergi. Följden av att koldioxidskatten för
kraftvärmeverk avskaffades den 1 januari 2013 har redan lett till ökad kolanvändning i
exempelvis Värtaverket av ekonomiska skäl. Att nu sänka koldioxidskatten även för värmeverken
skulle leda till att övergång till koleldning skulle bli billigare, om man inte kan pressa
leverantörerna av biobränsle under lönsamhetsgränsen och därmed få dem att upphöra. Ur
klimatsynpunkt är förslaget förödande och motverkar Sveriges klimatmål att försöka uppnå ett
fossilfritt energisystem år 2050. Problemet är att priset på kol, på grund av stort överskott, sjunkit
kraftigt. Samma gäller för utsläppsrätter, vilket sammantaget leder till åtminstone tillfälligt
mycket låga kostnader för koleldning.
Ur nationalekonomisk synpunkt är förslaget osedvanligt oklokt. Bytet av biobränsle i
värmeverken mot miljömässigt mycket sämre koleldning innebär, att en inhemsk jobbskapande
bransch riskerar att få betydligt sämre konkurrensförmåga. Genom import av fossilbränsle och
därmed ökad risk för utslagning är det en mycket dålig ekonomi för nationen Sverige. De mycket
stora investeringar som hittills gjorts för att elda biobränsle skulle riskera att ersättas av nya
investeringar för koleldning. Så vill SERO inte ha det.
Hög skatt på koldioxidutsläpp har hittills fungerat väl som styrmedel bort från fossila bränslen till
förnybart. SERO anser att det vore mycket tragiskt om promemorians förslag på sänkt
koldioxidskatt skulle genomföras och därmed undanröja de mödosamma framsteg som hittills
gjorts på klimat- och miljöområdet. Tvärtom borde koldioxidskatten på kraftvärmeverken
återinföras och på värmeverken höjas och inte sänkas.
Som avslutning vill SERO instämma i det remissyttrande Svebio lämnat på promemorian.
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