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Sammanfattning
I denna studie görs en kartläggning av dagens styrmedel – sskatter, avgifter, subventioner och undantag
– som riktar sig mot elproduktion. En övergripande genomgång görs av deras syfte och bakgrund,
kostnad och bördefördelningen samt några av de effekter dessa ger upphov till.
Följande skatter, avgifter och subventioner har inkluderats:
■
■
■
■
■
■
■
■

Fastighetsskatt för elproduktionsanläggningar
Effektskatten på kärnkraft
Utsläppsrätter
Skatter och avgifter på bränslen och utsläpp
Investeringsstöd
Elcertifikat
Undantag från konsumtionsskatt (exempelvis för egenproduktion)
Reducerad inmatningsavgift för småskaliga elproducenter

En överblick över vilka kraftproduktionsslag som berörs av vilka skatter, avgifter, subventioner
respektive undantag visas i Tabell 1. Rött symboliserar skatt eller avgift och grönt subvention eller
undantag. Kväveoxidavgiften är gulmarkerad eftersom denna är en avgift som betalas tillbaka till
aktörerna med lägst utsläpp per enhet nyttiggjord energi.

4

Tabell 1: Översikt av vilka produktionsslag som berörs av olika skatter avgifter, subventioner
respektive undantag
Produktionsslag

Fastighets-

Effekt-

skatt

skatt

EUAs

Energi-

CO2-

Svavel-

Kväve-

Solcells-

El-

Undantag

Reducerad

skatt

skatt

skatt

oxidavgiftI

stöd

certifikat

kons.skatt

elnätstariff

bränsle

Kärnkraft

X

X

Vattenkraft
småskalig

X

X

II

X

XIII

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vattenkraft
storskalig

Vindkraft
småskalig

X

Vindkraft
storskalig

Solkraft
småskalig
Solkraft
storskalig
Kraftvärme kol
Kraftvärme olja
Kraftvärme gas
Kraftvärme torv
Kraftvärme bio
Kraftvärme avfall
I

XIV
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XV

XVI

X

X

X

X

X

XVI

X

XVI

VII

X
X

X

X

Kväveoxidavgiften gäller enbart anläggningar över 25 GWh/år

II

Småskalig vattenkraft är vanligtvis relativt stor, upp till 10 000 kW räknas som småskalig. För installerad produktion under 1500
kW ska elnätstariffen enbart innefatta kostnaden för mätning, beräkning och rapportering.
III

I praktiken innefattas dock inte storskalig vattenkraft eftersom ingen ny storskalig vattenkraft byggs ut i Sverige

IV

Det finns ingen specifik beräkningsmodell för fastighetsskatt vad gäller solkraftsanläggningar. Det finns ett fåtal stora
solkraftsanläggningar som har taxerats med den ”vanliga” fastighetsskatten på 0,5 procent av taxeringsvärdet.

V

Naturgas och gasol innehåller för låga svavelnivåer för att vara skatteskyldiga

VI

Naturgas, biobränsle samt avfall innehåller vanligtvis så lite kväveoxid att dagens utformning med avgift plus återbetalning till
dem som generar låga utsläpp innebär att de får tillbaka mer än de betalar in
VII

Förut fick avfallsförbränning elcertifikat schablonmässigt, nu krävs utsorterat avfall

Källa: Sweco
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Figur 1 visar en översikt av hur skatter, avgifter, subventioner och undantag påverkar olika former av
kraftproduktion.
Det finns betydande skillnader i dessa styrmedels nettopåverkan på kraftproduktionsslagen. Förnybar
produktion (samt torveldad kraftvärme) – och då särskilt småskalig sådan – får en positiv nettopåverkan
medan vattenkraft, kärnkraft och avfalls- och fossileldad kraftvärme får en negativ nettopåverkan.
Värdena är i olika stor grad osäkra, samtidigt som det finns andra aspekter som påverkar kostnader och
intäkter för olika kraftproduktionsslag. Men översikten ger en indikation om omfattning och inriktning för
styrmedel riktade mot elproduktion.
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Sammanväging påverkan per kraftslag från de skatter, avgifter, stöd och undantag som
innefattas i denna studie (öre/kWh)

Figur 1: En översikt av hur skatter, avgifter, subventioner och undantag som innefattas i denna
studie påverkar olika former av kraftproduktion
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Introduktion

Det finns ett antal skatter och avgifter kopplade till elproduktion, samt ett antal subventioner och
undantag riktade mot elsektorn. Det kan vara såväl fiskalt som styrande. I vissa fall kan det ursprungliga
syftet varit primärt fiskalt, men över tiden har den styrande effekten blivit mer betydelsefull. Subventioner
och undantag riktade mot elsektorn syftar dels till att främja exempelvis förnybar elproduktion och
småskalig elproduktion, men kan även finnas av administrativa skäl. Även här finns exempel på
subventioner och undantag som fått andra effekter än det som de initialt syftade till.
Figur 2 visar skatter på energi från 1993 till och med 2014. Här innefattas skatter på energianvändning
och energiproduktion i stort, det vill säga inte enbart elproduktion. Exempelvis innefattas energiskatt på
el (en betydande post), vilket beskattas i användarledet. Skatter riktade mot transportsektorn specifikt
eller skatter på föroreningar har inte innefattats. NOx-avgiften innefattas inom ramen för denna rapport,
men finns inte med i sammanställningen av skatteintäkter eftersom denna återbetalas till avgiftsskyldiga
med låga utsläpp. Dieseloljeskatten togs bort 1995 och vattenkraftsskatten 1997, men innefattas här
eftersom de påverkar totalen för dessa år. Avfallsskatten innefattas inte här eftersom det är att betrakta
som en intäkt för kraftvärmen. Fastighetsskatten innefattas inte i sammanställningen av skatter på
energi, då Skatteverket inte betraktar denna som en energiskatt. Fastighetsskatten för
energianläggningar uppskattas av Svensk Energi till cirka 6450 miljoner kronor för 2015.
Figur 2: Skatter på energi 1993 till 2014, reala värden
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Som figuren visar har det totala skatteuttaget från de skatter som här innefattas ökat. Noterbart är
dock att utvecklingen planat ut de senaste fem åren.
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1.1

Uppdraget

Uppdraget är göra en kartläggning av de skatter, avgifter och subventioner som idag riktar sig mot
elproduktion i Sverige. Däribland innefattas vissa som anses ha en indirekt betydande påverkan på
incitamenten för elproduktion. Följande skatter, avgifter och subventioner har, i samråd med beställare,
inkluderats:
■
■
■
■
■
■
■
■

1.2

Fastighetsskatt för elproduktionsanläggningar
Effektskatten på kärnkraft
Utsläppsrätter
Skatter och avgifter på bränslen och utsläpp
Investeringsstöd
Elcertifikat
Undantag från konsumtionsskatt (exempelvis för egenproduktion)
Reducerad inmatningsavgift för småskaliga elproducenter

Avgränsningar

Följande avgränsningar har gjorts:
■
■
■

Enbart skatter och subventioner som kopplar till elproduktion innefattas.
Dock inkluderas moms- och skattefrihet vid egenproduktion av el, eftersom dessa har en
påverkan på lönsamheten för elproduktion.
Enbart Sverige innefattas. Vi noterar att situationen i andra länder kan vara relevant, men
det blir alltför omfattande att göra en komparativ analys.
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2

Skatter och avgifter

Det finns ett antal skatter och avgifter kopplade till elproduktion. Syftet med skatterna och avgifterna är
dels fiskala, dels att ha ett styrande syfte såsom exempelvis att minska utsläppen av skadliga ämnen.
Det finns även skatter och avgifter som initialt haft ett fiskalt syfte men som med tiden fått en allt mer
styrande effekt. Det totala skatte- och avgiftsuttaget från elsektorn, inklusive moms, beräknas av Svensk
1
Energi uppgå till 42 miljarder kronor år 2015 . De skatter och avgifter som behandlas inom ramen för
denna rapport är:
■
■
■
■

2.1

Fastighetsskatt för elproduktionsanläggningar
Effektskatten på kärnkraft
Utsläppsrätter
Skatter och avgifter på bränslen och utsläpp

Fastighetsskatt för elproduktionsanläggningar

Elproduktionsanläggningar betalar en industriell fastighetsskatt som beror av typ av
produktionsanläggning. Vid fastighetstaxering indelas elproduktionsenheter i två huvudgrupper:
2
vattenkraftverk och värmekraftverk. Till värmekraftverk räknas:
■
■
■
■
■

Kärnkraftverk
Vindkraftverk
Kraftvärmeverk
Kondenskraftverk
Gasturbinkraftverk

Utöver procentsatsen av taxeringsvärdet påverkar förstås även taxeringsvärdena hur stor skatten blir.
För värmekraftverk bygger taxeringsvärdena på ersättning i kronor per kW installerad effekt och ska
avse värdet för en nybyggd anläggning, med jämkning för spotpriser och löpande kostnader för samma
tidsperiod, samt nedskrivningsfaktor för byggnadernas värdeminskning. För vattenkraft beror
bedömningen av taxeringsvärdet bland annat av elpriser, normalårsproduktion och utnyttjandetiden. De
exakta beräkningarna av taxeringsvärdet för vattenkraftverk och de olika formerna av värmekraftverk
innehåller många parametrar och undantag och utelämnas från denna rapport. Ifall en parameter ändras
kan denna få betydande påverkan på taxeringsvärdet. Noterbart är att det för bägge formerna av
taxeringsvärdesräkning använder elpriser från Nord Pool Spot som en del i värderingen. Detta sker dock
3
med en viss fördröjning, eftersom taxeringsvärdena uppdateras vart sjätte år. I Figur 3 visas
fastighetsskatten i procent samt vad detta motsvarar för kostnad i öre per kWh för olika former av
produktionsanläggningar.

1

Denna är lägre än i Figur 2 eftersom Figur 2 även innefattar vissa skatter på användning av energi, såsom energiskatt på el
och energi- och koldioxidskatt på transportsektorns drivmedel.
2
Skatteverket: Elproduktion, hämtat från
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/fastighet/fastighetstaxering/elproduktion.4.233f91f71260075abe88000
17567.html den 21 juni 2015
3
Finansdepartementet: Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199). Utfärdad 1993-11-18, Ändring införd t.o.m. SFS 2015:206
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Figur 3: De olika kraftproduktionsanläggningarnas fastighetsskatt i procent av taxeringsvärdet
samt vad det motsvarar i öre/producerad kWh
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Källa: Skatteverket, Svensk Energi, Sweco
4

Avställda reservkraftverk är nolltaxerade och betalar således ingen fastighetsskatt. Det finns ingen
specifik beräkningsmodell för fastighetsskatt vad gäller solkraftsanläggningar. Det finns ett fåtal stora
4

Svensk Energi: Skatter och avgifter på produktion, http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elpriser-och-skatter/Skatter-ochavgifter-pa-produktion/, publicerad 2012, uppdaterad 2014
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solkraftsanläggningar som har taxerats med den ”vanliga” fastighetsskatten om 0,5 procent av
5
6
taxeringsvärdet. Detta motsvarar cirka 0,5 öre/kWh.

2.1.1

Syfte och bakgrund

Fastighetsskatten är i grunden en fiskal skatt. Regler om fastighetstaxering finns i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Nuvarande bestämmelser rörande fastighetstaxering av
elproduktionsenheter tillkom i stor utsträckning inför 2000 års allmänna fastighetstaxering. En del av
bakgrunden var den då nyligen genomförda avregleringen av elmarknaden. Fastighetstaxeringen utgår
ifrån olika byggnadstyper: småhus, ägarlägenhet, hyreshus, ekonomibyggnad, kraftverksbyggnad,
industribyggnad, specialbyggnad och övrig byggnad. En kraftverksbyggnad är en byggnad som är
inrättad för kommersiell produktion av starkström. Vattenkraftverk värderas med hjälp av en
ortsprisrelaterad
avkastningsmetod.
Övriga
kraftverk
värderas
med
hjälp
av
en
produktionskostnadsmetod. För såväl vattenkraftverk som värmekraftverk bestäms riktvärdena med
beaktande av bland annat lönsamhet, dock med viss fördröjning eftersom huvudregeln är att
7
elproduktionsenheter taxeras vid allmän fastighetstaxering vart sjätte år.
Fastighetsskatten på vattenkraft höjdes den 1 januari 2008 från 1,2 till 1,7 procent. En tillfällig höjning
av fastighetsskatten med 0,5 procent gjordes 2007-2011 så att fastighetsskatten på vattenkraft uppgick
till 2,2 procent 2010. Den tillfälliga skatten gjordes därefter permanent och en ytterligare höjning (0,6
8
procent) gjordes till år 2011. Därmed uppgår fastighetsskatten numera till 2,8 procent för vattenkraft.
Fastighetsskatten på vindkraftverk sänktes från 0,5 procent till 0,2 procent från och med den 1 januari
9
2007 och det är den nivå som även gäller för 2015. Skatteverket har dock i ett ställningstagande i mars
i år gjort ett uttalande gällande undantaget från den generella fastighetsskattenivån på
vindkraftsanläggningar med bakgrund av EUs statsstödsregler: ”Det totala stödet av mindre betydelse
per medlemsstat till ett enda företag får inte överstiga 200 000 euro under en period av tre
beskattningsår.” Koncerner som äger vindkraftverksanläggningar i vilka det totala värdet på
subventionen från 0,5 till 0,2 öre per kWh (det vill säga 0,3 öre per kWh) överstiger 200 000 euro under
en treårsperiod måste betala den högre fastighetsskattenivån på 0,5 öre per kWh på den överskjutande
delen. I praktiken måste vindkraftsägarna dela upp det i olika enheter som de beskattar med antingen
0,2 eller 0,5 procent, men så att det som beskattas 0,2 procent totalt inte ger en ”subvention” på mer än
200 000 Euro totat under en treårsperiod. Denna höjning påverkar aktörer med stora anläggningar, men
10
innebär inte förändring för ägare av mindre anläggningar.
Senaste taxeringsåret var 2013. Inför denna fastighetstaxering beslutades att gasturbiner
fortsättningsvis ska räknas som specialbyggnader i form av distributionsbyggnader och att
5

Energiforsk: Nyhetsbrev nummer 28: Kärnkraft i vår omvärld, juni 2015
Elfosk, WSP: El från nya och framtida anläggningar 2014, 2014
7
Riksdagen: Översyn av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter, 2014, hämtat från
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/versyn-av-fastighetstaxeringe_H2B1134/ den 21
juni 2015
8
Svensk Energi: Elåret 2014: Skatter, avgifter och elcertifikat (år 2015), 2015
9
Riksdagen: Beskattning av företag, kapital och fastighet, hämtat från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottensdokument/Betankanden/Beskattning-av-foretag-kapita_H201SkU17/ den 21 juni 2015
10
Skatteverket: Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk, hämtat från
https://www.skatteverket.se/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/stallningstaganden/2015/stallningstaganden2015/131143
17615111.5.7be5268414bea06469442d7.html den 31 augusti 2015, Bloomberg: Bloomberg new energy finance news letter,
utkom den 19 juni 2015
6

11

taxeringsvärden inte längre ska fastställas för kondenskraftverk eftersom dessa kan anses sakna
marknadsvärde. För vattenkraftverkens del sänktes den genomsnittliga utnyttjandetiden för ett så kallat
11
normkraftverk. För övriga elproduktionsanläggningar är fastighetsskatten oförändrad, det vill säga 0,5
12
procent av taxeringsvärdet för fastigheten.
Under taxeringsåret 2013 satte Skatteverket taxeringsvärden för de kommande sex åren, baserade på
prisnivåer år 2007- 2012. För kärnkraft höjdes taxeringsvärdena med cirka 100 procent och för
kraftvärme höjdes taxeringsvärdena med cirka 75 procent. Det beslutades även att värdet av elcertifikat
13
ska räknas in för kraftvärme. Taxeringsvärdena på vattenkraft höjdes med cirka 60 procent.
En utredning tillsattes under 2014 som ska vara klar den 15 april 2016. Arbetet ska:
■
■

14

Se över om det är lämpligt att värdet av elcertifikatet räknas in
Analysera om det är motiverat att anläggningar med enbart värmeproduktion utgör
skattebefriade specialbyggnader
Överväga om elproduktionsenheter bör taxeras med tätare intervall
Föreslå hur anläggningar för energislag som inte kan indelas som någon av de befintliga
kraftverkstyperna kan fastighetstaxeras och fastighetsbeskattas som elproduktionsenheter

■
■

2.1.2

Kostnad och bördefördelning

En prognos från Svensk Energi rörande fastighetsskatteuttaget från elsektorn 2015 visas i Tabell 2.
Fastighetsskatten för vattenkraft dominerar fastighetsskatteuttaget från elsektorn.
Tabell 2: Fastighetsskatteuttaget från elsektorn 2015 (prognos)
Skatt

Miljoner kronor

Fastighetsskatt vattenkraft

6000

Fastighetsskatt kärnkraft

300

Fastighetsskatt kraftvärme

15

150

Källa: Svensk Energi, 2015

2.1.3

Effekter

Att elpriset (från Nord Pool Spot) ingår som en parameter i hur fastighetstaxeringsvärdet beräknas
innebär att fastighetsskatten justeras något efter elpriset. Om exempelvis elpriset går ner så går således

11

Riksdagen: Översyn av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter, 2014, hämtat från
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/versyn-av-fastighetstaxeringe_H2B1134/ den 21
juni 2015
12
Riksdagen: Beskattning av företag, kapital och fastighet, hämtat från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottensdokument/Betankanden/Beskattning-av-foretag-kapita_H201SkU17/ den 21 juni 2015
13
Svensk Energi: Elåret 2014: Skatter, avgifter och elcertifikat (år 2015), 2015
14
Riksdagen: Översyn av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter, 2014, hämtat från
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/versyn-av-fastighetstaxeringe_H2B1134/ den 21
juni 2015
15
Innefattar vindkraft, kondens, gasturbiner samt kraftvärme
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fastighetstaxeringsvärdet och fastighetsskatten ner. Dock sker detta med en betydande fördröjning,
eftersom fastighetstaxering görs vars sjätte år.
Det faktum att skattesatsen för vindkraft är lägre än den generella skattesatsen betraktas som en
subvention. Vattenkraft beskattas betydligt högre. Kortsiktigt kan inte fastighetsskatten förväntas ha
någon effekt på produktionen eftersom skatten inte är relaterad till produktionen. Däremot kan
investeringsbeteende hos aktörer och viljan att investera i vattenkraft påverkas (både nybyggnation och
kapacitetshöjningar), vilket på längre sikt kan påverka priset. Sådana effekter har dock ej analyserats
här.

2.2

Effektskatten på kärnkraft

Kärnkraftsproducenter i Sverige betalar en effektskatt som baseras på den termiska kapaciteten i varje
reaktor. Den termiska kapaciteten är den värmekapacitet som utvecklas i en reaktor under drift och är
16
cirka tre gånger så stor som den elektriska kapaciteten. Skatten beror således inte av den faktiska
mängden el som produceras, utan av produktionskapacitet i reaktorn. Effektskatten höjdes med 17
17
procent den 1 augusti 2015 från 12 648 kronor till 14 770 kronor per MW och månad.
Effektskatten på kärnkraft medförde innan höjningen kostnader på cirka 6,8 öre/kWh producerad
kärnkraft. Efter höjningen har kostnaden höjs med cirka 1,1 öre/kWh, till 7,9 öre/kWh. Detta visas i Tabell
18
3. Notera dock att de exakta kostnaderna per kWh varierar mellan de olika anläggningarna.
Tabell 3: Effektskatten före respektive efter augusti 2015
År

Kronor per MW och månad

Ungefärlig kostnad i
öre/kWh

Före augusti 2015

12 648

6,8

Från och med 1 augusti 2015

14 770

7,9

Källa: Sweco
Om en kärnkraftsreaktor har varit ur drift under en sammanhängande period av mer än 90 kalenderdygn
gäller dock att avdrag får göras med 485 kr/MW av den termiska effekten för det antal kalenderdygn
19
som överstiger 90. Detta innebär att kärnkraftsproducenten betalar full effektskatt i 90 dagar efter det
att reaktorn tagits ur drift, därefter sjunker skatten linjärt ner till att vara 0 efter ytterligare en månad (se
Figur 4).

16

Strålsäkerhetsmyndigheten: Forsmark, hämtat från http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Karnkraft/Anlaggningar-iSverige/Forsmark/ den 4 juli 2015
17
Finansdepartementet, Skatte- och tullavdelningen: Promemoria: Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2015,
oktober 2014; Skatteverket, telefonsamtal den 18 augusti 2015
18
Sweco: Early Nuclear decommissiong – the new reality?, Ej publik rapport, 2014
19
Regeringen: Vissa punktskattefrågor i propositionen Vårändringsbudget för 2015, 2014
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Effektskatt [SEK/MW(termisk)/månad]

Figur 4: Effektskattens storlek då en kärnkraftsproducent betalar full effektskatt (dagens skatt
samt med föreslagen höjning), samt hur den trappas ner efter 90 dagars uppehåll
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2.2.1

Syfte och bakgrund

Kärnkraftsproducerad el har sedan 1984 beskattats med en produktionsskatt i öre/kWh. År 2000
omformades skatten till en effektskatt, som inte beror av mängden producerad el.
Effektskatten på kärnkraft höjdes år 2006 med 85 procent, från 5514 till 10 200 kronor per MW och
månad. År 2008 höjdes skatten med 24 procent, till 12 648 kronor per MW och månad. Motiveringen till
20
dessa skattehöjningar var fiskala och att de relativt höga elpriserna gav goda vinster. År 2006 och
2008 var priset på utsläppsrätter högt (se Figur 9), något som bidrog till det relativt höga elpriset
21
samtidigt som kärnkraften inte hade någon kostnad för utsläppsrätter.
22

Figur 5 visar prisutvecklingen på effektskatten på kärnskaft mellan 2005 till 2015 . Även för den senaste
höjningen angav regeringen ett fiskalt skäl, nämligen att beakta ”förändringarna i den allmänna
23
prisutvecklingen, dels därutöver skapa ytterligare finansiellt utrymme”.

20

Svensk Energi: Elåret 2014: Skatter, avgifter och elcertifikat (år 2015), 2015
Sweco
22
Energiforsk: Nyhetsbrev nummer 28: Kärnkraft i vår omvärld, juni 2015
23
Energiforsk: Nyhetsbrev nummer 28: Kärnkraft i vår omvärld, juni 2015
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Figur 5: Effektskatt på kärnkraft, från år 2005 fram till idag

Källa: Regeringen
I Figur 6 visas de statliga inkomsterna från kärnkraftsskatten (som upphörde efter år 2000), samt
effektskatten på kärnkraft (som infördes år 2000) från 1993 till 2015.
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Figur 6: Skatteintäkter från kärnkraftskatten respektive effektskatten på kärnkraft från 1993 till
2015, nominella värden
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*Värdet för 2015 är Svensk Energis uppskattning
Källa: Statistiska centralbyrån
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2.2.2

Kostnad och bördefördelning

Kärnkraftsskatten kan sägas vara en fiskal skatt som bekostas av kärnkraftsproducenterna och går till
statskassan. År 2013 betalade Ringhals, Oskarshamn och Forsmark totalt cirka 4 miljarder kronor i
24
effektskatt på kärnkraft. Den föreslagna höjningen på effektskatten ger enligt regeringens beräkningar
25
en årlig nettointäkt på 250 miljoner kronor.

2.2.3

Effekter

Effektskatten på kärnkraft medför kostnader på cirka 6,8 öre/kWh producerad kärnkraft. Med höjningen
innebär detta att kostnaden höjs med cirka 1,1 öre/kWh, till 7,9 öre/kWh. Eftersom skatten inte påverkar
den rörliga produktionskostnaden (och kärnkraften mycket sällan utgör den marginella produktionen)
påverkar detta inte elpriset som möter elanvändarna på kort sikt.
Effektskatten är i grunden fiskal. En kombination av överlag ökande kostnader för kärnkraften
tillsammans med låga elpriser kan dock innebära att en ökad effektskatt får en styrande effekt som gör
att effekthöjande investeringar inte görs, samt att reaktorer stängs av eller läggs ner. Kärnkraftens
produktionskostnader har stigit de senaste åren och ligger på 23–29 öre/kWh, till det kommer
26
investeringskostnader. Figur 7 visar illustrativt vilka kostnader kärnkraften har på kort, medellång och
lång sikt. Många av kärnkraftens kostnader är svåra att minska på kort sikt. Opex är löpande kostnader
(bränsle, underhåll, personalkostnader etc.) medan Capex är kapitalkostnader för investeringar. Redan
gjorda investeringar benämns i Figur 7 som ”Capex from existing investments” medan ”Capex from new
investments” är för kommande investeringar.

24

Sweco: Early Nuclear decommissiong – the new reality?, Ej publik rapport, 2014
Energiforsk: Nyhetsbrev nummer 28: Kärnkraft i vår omvärld, juni 2015
26
Sweco
25
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Figur 7: Kärnkraftens kostnader
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Figur 8 visar illustrativt hur stor del avfallshanteringen, fastighetsskatten och effektskatten är av
kärnkraftens totala kostnader.

OPEX costs average in Sweden [EUR/MWh]

Figur 8: Kärnkraftens kostnader
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Källa: Sweco
Även om den föreslagna höjningen av effektskatten på kärnkraft inte är så hög i sig, är den totala
skattebördan ändå betydande för kärnkraftens lönsamhet.
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Kärnkraftens kostnader och lönsamhet
Kärnkraftens kostnader beror av skatter och avgifter, underhåll, bränsleinköp, investeringar med mera. Utöver höjd
fastighetsskatt och höjd effektskatt har även avgifterna till kärnavfallsfonden höjts. Kärnkraften behöver med
gällande förutsättningar ett elpris på cirka 34-46 öre/kWh för att täcka rörliga kostnader, tidigare
investeringskostnader samt kommande investeringskostnader och således vara lönsam på sikt. Kärnkraftens
investeringskostnader har stigit sedan 2006 på grund av tidigare underinvesteringar. Effekthöjningarna som har
genomförts på flera reaktorer har också bidragit till de ökade investeringskostnaderna. Härtill har Fukushimaolyckan
och efterföljande stresstester gett ökade säkerhetskrav i form av krav på oberoende härdkylning som kostar mellan
1 och 1,5 miljarder kronor per reaktor. Plan på hur oberoende härdkylning ska hanteras på kort och lång sikt måste
lämnas in handlingsplaner till under 2015, något som har varit en del i Vattenfalls och E.ON:s uttalanden om att
stänga ner R1, R2, O1 och O2 i förtid som kom under 2015. Ifall att dessa reaktorer stängs av förväntas
effektbalansen försämras med cirka 3500 MW, stamnätet belastas hårdare, antalet timmar med höga priser öka
27

samt det genomsnittliga elpriset öka med 4-5 öre/kWh, främst i SE3 och SE4.

Effektskatten på kärnkraft är en

bidragande faktor till detta, dock är den bara en av många bidragande orsaker.

28

Effektskatten är unik för Sverige, även om liknande upplägg på skatt för kärnkraft tillämpas i Frankrike .
Även om politikernas uttalade syfte med effektskatten på kärnkraft är att det är en fiskal skatt menar
somliga att den – speciellt på senare tid – används av politiker som en styrande skatt. Enligt vissa kan
effektskatten ses som ett sätt att internalisera externa effekter. Dock betalas kärnkraftsavfallsfonden
29
samt försäkringar separat. Per Kågeson framhåller i sin bok ”Farväl till kärnkraften” att den nuvarande
effektskatten ”utgör ett rimligt mått på de kostnader som bolagen slipper genom att försäkringsansvaret
är begränsat och de inte behöver betala de skador som kärnkraften ger upphov till i tidiga led av
bränslekedjan”. Det vore dock rimligt att externaliteter i tidigare led internaliseras där dessa uppstår.
Om syftet är att fungera som en miljöskatt vore det mer lämpligt om den relaterade till
produktionsmängd. Kågeson skriver dock att om syftet skulle vara att använda effektskatten för att
internalisera externa effekter borde den differentieras mellan olika anläggningar, eftersom olika
anläggningar har olika externa effekter.

2.3

Utsläppsrätter

EUs system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, infördes i syfte att minska utsläpp av växthusgaser
(CO2 eller andra växthusgaser som räknas om till CO2-ekvivalenter). EU ETS täcker cirka 45 procent av
30
EUs växthusgasutsläpp. EU ETS infördes i januari 2005 och omfattar idag runt 13 000 anläggningar
31
inom industri- och energiproduktion samt flygsektorn . De som ingår är:

27

Sweco
Sweco
Kågeson, Per: Farväl till kärnkraften?, Nature Associates, 2014
30
Utsläppshandel (drivs av Energimyndigheten, Naturvårdsverket): Kort fakta om utsläppshandel, hämtat från
http://www.utslappshandel.se/sv/Utslappshandel/topmeny/om-utslappshandel/ den 6 juli 2015
31
Energimyndigheten: Utsläppshandel i EU, hämtat från http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Utslappshandel/Omutslappshandel-/ den 6 juli 2015
28

29
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■

Förbränningsanläggningar med en installerad kapacitet över 20 MW.
Mindre förbränningsanläggningar anslutna till fjärrvärmenät med en total kapacitet över 20
MW.

Även andra anläggningar (över en viss produktionsvolym) ingår i handelssystemet för utsläppsrätter,
exempelvis mineraloljeraffinaderier, koksverk, järn- och stålindustri, mineralindustri (cement, kalk, glas,
32
keramik), pappers- och massaindustri och viss kemisk industri. I Sverige omfattas elproduktion från
avfall, torv och fossila bränslen i EU ETS, dock ej biobränslen.
En översikt över vilka former av kraftproduktion som innefattas i EUs system för handel med
utsläppsrätter visas i Tabell 4.
Tabell 4: Översikt över vilka produktionsslag som ingår i utsläppsrättssystemet
Produktionsslag

Ingår i EU ETS

Kraftproduktion
utan
fossila
utsläpp:
vattenkraft, vindkraft, solkraft, kärnkraft,
övriga utan fossila utsläpp

Nej

Kolbaserad kraftproduktion

Ja

Fossiloljebaserad kraftproduktion

Ja

Naturgasbaserad kraftproduktion

Ja

Torvbaserad kraftproduktion

Ja

Biobränslebaserad kraftproduktion

Nej

Avfallsbaserad kraftproduktion

Ja, alla verk utom de vars huvudsyfte är
att ta emot och hantera farligt avfall i
Sverige (enstaka)

Källa: Naturvårdsverket

2.3.1

Syfte och bakgrund

EUs utsläppshandel syftar till att minska utsläppen inom EU på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.
Inom EU ETS utfärdas ett begränsat antal utsläppsrätter varje år. Det totala antalet utfärdade
33
utsläppsrätter minskar med 1,74 procent per år 2013-2020, därefter 2,2 procent per år 2020-2030 och
vidare till 2050 om inget annat beslutas dessförinnan. Avsikten är att detta ska garantera succesivt
32

Naturvårdsverket: Verksamheter som ingår, hämtat från http://www.naturvardsverket.se/Stod-imiljoarbetet/Vagledningar/Utslappshandel---vagledningar/Utslappshandel-verksamheter-som-ingar/ den 22 juli 2015
33
Dock finns en ”flexibilitetsklausul” inlagt i beslutet som tillåter EU att ändra detta efter klimatmötet i Paris 2015, ifall att
utgången av klimatmötet anses föranleda en justering av målen
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minskade utsläpp av växthusgaser. De aktörer som omfattas av EU ETS måste årligen annullera en
EUA (utsläppsrätt) per ton växthusgaser de släpper ut. Tanken är att ifall utsläppsrätterna kostar mer
än vad det kostar att minska utsläppen av växthusgaser ska de aktörer som till lägst kostnad kan minska
sina utsläpp göra det.
Prisutveckling på utsläppsrätter (EUAs)
Första fasen av EU ETS pågick 2005-2008. Det första året gick priserna på utsläppsrätter upp för att
sedan kollapsa mot slutet av handelsperioden, då det stod klart att marknaden gick mot ett överskott i
den första handelsperioden, samt att utsläppsrätterna inte kunde sparas till senare perioder. När fas 2
(2008-2012) drog igång var priserna åter uppe på nivåer kring 30 EUR/ton. Efter finanskrisen 2008/2009
sjönk aktiviteten i industrin och därmed CO2-utsläppen fortare än vad man hade räknat med när EU ETS
inrättades. Resultatet av detta var att utfärdandet av utsläppsrätter vida översteg efterfrågan och ett
stort överskott av utsläppsrätter succesivt byggdes upp, något som pressat ned priset på utsläppsrätter
de senaste åren. Idag är överskottet på utsläppsrätter cirka 2 miljarder, eller motsvarande ett års
efterfrågan. Figur 9 visar priset på utsläppsrätter historiskt samt forward-priset.
Figur 9: Pris på utsläppsrätter
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Källa: Reuters
I nuläget pågår en process för införandet av en marknadsstabilitetsfond (MSR). MSR planeras att
implementeras 2019 och kommer då att allokera en stor del av överskottet på ett par års sikt (se Figur
10 samt Figur 11), något som skulle kunna få EUA-priserna att stiga igen.
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Figur 10: EUA-överskott/pris och marknadsstabilitetsreserven (MSR)
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Källa: Sweco
MSR kommer under de första åren att allokera merparten av överskottet på marknaden genom olika
åtgärder, därefter kommer MSR årligen att till-/bortföra EUAs beroende på överskottet i marknaden
enligt principskissen i Figur 11.
Figur 11: Principskiss för MSR
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Källa: Sweco

2.3.2

Kostnad och bördefördelning

För den andra handelsperioden mellan 2008-2012 delades över 95 procent av utsläppsrätterna ut gratis
till de berörda anläggningarna. För handelsperioden 2013-2020 är auktionering den huvudsakliga
tilldelningsprincipen. År 2013 auktionerades 40 procent av det årliga utbudet på utsläppsrätter ut inom

21
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EU ETS. Andelen utsläppsrätter som ska auktioneras ut stiger årligen mot 100 procent till år 2027.
Från och med den tredje fasen av EU ETS (2013-2020) får elproducenter som omfattas av EU ETS
ingen gratis tilldelning av EUAs (med några undantag), utan får införskaffa dessa från auktioneringar
35
eller på andrahandsmarknaden. År 2014 fick statskassan in 176 miljoner kronor ifrån auktioneringen
av utsläppsrätter.

Auktioneringsförfarandet styrs av detaljerade bindande EU-regler. Medlemsstaterna ska dock besluta
om hur de nationella intäkterna från auktioneringen av utsläppsrätter ska användas. Enligt EUs regler
bör minst 50 procent av intäkterna användas för klimatåtgärder. De auktioneringsintäkter som tillfaller
36
Sverige öronmärks inte utan går direkt till statsbudgeten.

2.3.3

Effekter

Priset på utsläppsrätters påverkar kostnaden för kraftproduktion från fossila bränslekällor. Beroende på
kraftslag och storlek på anläggningen motsvarar kostnaden för utsläppsrätter cirka 1,7–3,3 öre/kWh,
räknat med ett utsläppsrättspris på 8 euro/ton och en växlingskurs på 9,1 kronor/euro.
Detta har påverkan på ”merit order” för elproduktionen, det vill säga i vilken ordning olika kraftslag
prioriteras för användning. Förenklat kan sägas att de kraftslag med lägst marginalkostnad används i
första hand, näst lägst i andra hand och sen fortsätter det tills elbehovet för aktuell timme tillgodoses.
Priset på utsläppsrätter höjer den rörliga kostnaden för fossilbaserad elproduktion och gör således att
fossilfri kraft eller fossilbaserad elproduktion med lägre utsläpp hamnar längre fram i ordningen.
Marginalprissättning tillämpas, vilket innebär att all elproduktion får betalt enligt marginalkostnaden på
det dyraste kraftslag som behövde användas aktuell timme.
Då marginalkostnaden för kolkraft är mycket central för prissättningen av el, har priset på utsläppsrätter
en kraftig inverkan på elpriset. Enligt Swecos elprismodell Apollo innebär 10 euro/ton högre EUA-pris
ungefär 5–7 euro/MWh (cirka 4,5–6,5 öre/kWh) högre elpris i Sverige (se Figur 12).

34

Energimyndigheten: Utsläppshandel i EU, hämtat från http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Utslappshandel/Omutslappshandel-/ den 6 juli 2015
35
Europeiska kommissionen: Climate action – Auctioning, hämtat från
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/index_en.htm den 7 juli 2015
36
Riksrevisionen: Bilaga 2 EU:s system för handel med utsläppsrätter – Klimat för pengarna? Granskningar inom klimatområdet
2009-2013 (RiR 2013:19), 2013

22
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En ökning av elpriset stimulerar i sin tur utbyggnad av ny elproduktion med låga/inga utsläpp av
växthusgaser. I nuläget styrs dock utbyggnadstakten av förnyelsebar kraftproduktion av
elcertifikatsystemet (och motsvarande stödsystem i andra länder), därför har EU ETS en mycket
begränsad inverkan på utbyggnaden av förnyelsebar kraftproduktion i Sverige idag. Subventionerna till
förnybar elproduktion (exempelvis det norsk-svenska elcertifikatsystemet) har en dämpande effekt på
utsläppsrättspriset. Subventionerna gör att utsläppsrättspriserna inte höjs så som de borde för att spegla
marginalkostnaden för utsläppsrättsminskningar, utan istället hålls på en artificiellt lägre nivå.
Ett högt pris på utsläppsrätter är positivt för svenska elproducenter överlag, eftersom ett högre pris på
EU ETS innebär ett högre elpris. Exempelvis skulle ett högre pris på utsläppsrätter göra att kärnkraftsel
ger bättre betalt. I dagsläget framstår en investering i ny svensk kärnkraft som osannolik, däremot kan
elpriset få stor inverkan på när i tiden befintliga reaktorer läggs ned. Ett högre elpris har också en
inverkan på investeringar i energieffektivisering och framtida elanvändning.
Då EU ETS har en betydande inverkan både på kostnaden för elproduktion och på elpriset, har det även
en stor inverkan på den framtida utvecklingen för både elanvändningen och elproduktion. EU ETS styrs
dock av EU och är något Sverige har ett begränsat inflytande över. Däremot är det något Sverige måste
förhålla sig till vid utvecklingen av skatter, avgifter och stödsystem.

2.4

Skatter och avgifter på bränslen och utsläpp
37

Normalt sett blir ett bränsle skattepliktigt när det tillverkas, bearbetas eller förs in till Sverige.
och avgifter på bränslen innefattar:

37

Skatter

Skatteverket: Energi- och koldioxidskatt för bränsle, hämtat från
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/energiskatterpabranslen.4.15532c7b1442f25
6bae5e56.html den 22 juli 2015
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■
■
■
■

Energiskatt
Koldioxidskatt
Svavelskatt
Kväveoxidavgift

Olika bränslen betalar olika nivåer av dessa skatter och avgifter, och vissa är helt undantagna. Nivån
på energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten bestäms av typ av bränsle och
användningsområde (genom att vissa användningsområden har nedsättning från den generella
skattenivån), medan kväveoxidavgiftens storlek bestäms av de faktiska utsläppen. Dock kan
nedsättningar fås vid exempelvis reningsåtgärder.
Utöver reservkraft är den el som produceras vid bränsleförbränning i Sverige främst den som
produceras i kraftvärmeverk. Tabell 5 visar en sammanställning av ett urval av olika bränslen som kan
användas vid elproduktion och vilka skatter och avgifter som dessa belastas med.
Tabell 5: Skatter och avgifter som betalas vid elproduktion vid förbränning av olika bränslen

Bränsle/process

Energiskatt

CO2-skatt

Svavelskatt

Kväveoxidavgift

Fossil elproduktion

Enbart för
produktion av
hjälpkraft, den del
som ej är
skattepliktig

Enbart för
produktion av
hjälpkraft, den del
som ej är
skattepliktig

Ja

Ja

Elproduktion från torv

Nej

Nej

Ja

Ja

Elproduktion från avfall

Nej

Nej

Nej

Ja

Biobränslebaserad
elproduktion

Nej

Nej

Nej

Ja

Källa: Skatteverket, Naturvårdsverket
Energiskatt och koldioxidskatt
Fossila bränslen beskattas med energiskatt samt koldioxidskatt. Tabell 6 visar skattesatserna år 2015
för ett antal bränslen.
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Tabell 6: Skatter på bränslen (urval) 2015

Bränsle

Enhet

Energiskatt

CO2-skatt

Olja

kr/m3

850

3 218

Kol

kr/ton

646

2 800

kr /1000m3

939

2 409

Biobränsle

kr /ton

-

-

Torv

kr /ton

-

-

Avfall

kr /ton

-

-

Naturgas

Källa: Skatteverket
Bränsle som förbrukas för framställning av skattepliktig elektrisk kraft är helt befriat från både energiskatt
och koldioxidskatt. Befrielsen gäller dock inte högbeskattad olja. Detta framgår av 6 a kap. 1 § 7 lag
(1994:1776) om skatt på energi. Det spelar ingen roll om elproduktionen skett i kraftvärmeanläggning
eller annan anläggning. Detta innebär i praktiken att nästintill all elproduktion är undantagen energi- och
38
koldioxidskatt. En viss del av elproduktionen kan dock hänföras till intern förbrukning, som (om den
kommer av fossila bränslen) således beskattas. Detta kallas skatt på hjälpkraft. Anläggningen kan
antingen ange den faktiska hjälpkraftanvändningen eller använda schablonvärdet på 5 procent av
39
lämnad bruttoeffekt för kondenskraftverk respektive 1,5 procent för kraftvärmeverk.
Motiveringen för att undanta energiskattepliktig el är att denna el beskattas i användningsskedet och att
det bränslet som används för att tillverka det således inte också ska beskattas. Vid framställning av
värme i kraftvärmeproduktion reduceras energiskatten med 70 procent och koldioxidskatten med 100
procent. I de fall då värme och el produceras i samma process ska en uppdelning göras av hur stor del
40
av bränslet som använts till värme- respektive elproduktion baserat på andelar energiproduktion.
Annan värmeproduktion (det vill säga inte kraftvärme eller värme som används i industriella processer)
41
har en reduktion på 20 procent av koldioxidskatten. Anläggningar under 20 MW (som inte heller är
kopplade till ett fjärrvärmenät med högre effekt) ingår inte i utsläppsrättssystemet.
Kraftvärmeanläggningar utanför EUs handelssystem har 40 procent nedsatt koldioxidskatt.
Nedsättningen har sänkts från 70 procent (som det var till och med 2014) och har föreslagits slopas helt
från 2016. Se Tabell 7 för en sammanställning.

38

Sveriges Riksdag: Lag (1994:1776) om skatt på energi, hämtat från https://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19941776-om-skatt-pa-en_sfs-1994-1776/ den 22 juli 2015
Skatteverket: Skatteverkets allmänna råd om beskattning av elektrisk kraft, hämtat från
http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b6129/1441821455216/SKVA+2015_4.pdf den 22 juli 2015
40
Elforsk: El från nya och framtida anläggningar, Elforsk rapport 14:40, 2014
41
Skatteverket:
Värmeproduktion
i
anläggning
med
utsläppsrätter,
hämtat
från
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/verksamhetermedlagreskatt/varmeprodukti
onianlaggningmedutslappsratter.4.121b82f011a74172e5880006846.html den 22 juli 2015
39
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Tabell 7: Nedsättning i skatter för kraftvärme och annan värmeproduktion
Nedsättning
energiskatt

Nedsättning CO2skatt

El från kraftvärme i EU ETS

100 %

100 %

Värme från kraftvärme i EU ETS

70 %

100 %

El från kraftvärme utanför EU ETS

100 %

100 %

Värme från kraftvärme utanför EU ETS

70 %

40 %

Övrig värme inom EU ETS*

0%

20 %

Övrig värme utanför EU ETS

0%

0%

* Detta innefattar inte värme som används i industriell tillverkning (då denna har samma skattesatser
som värme från kraftvärme). Exempelvis innefattas här förbrukning för värmeproduktion i en
industrianläggning som ingår i utsläppshandeln, men där värmen inte använts vid den industriella
42
tillverkningsprocessen.
Källa: Skatteverket
Svavelskatt
43

Svavelskatt tas ut på flytande, gasformiga och fasta bränslen (fossila bränslen samt torv) med ett visst
lägsta svavelinnehåll. En svavelskatt tas ut på:
■
■

30 kronor per kilo svavel i bränslet för fasta och gasformiga bränslen
27 kronor per kubikmeter för varje tiondels viktprocent svavel i flytande bränslen

Gränsen för svavelskatt är 0,05 viktprocent. Svavelinnehållet i flytande bränsle ska avrundas uppåt till
närmaste tiondels viktprocent. Svavelinnehåll mellan 0,05 till 0,2 procent hos flytande bränslen avrundas
44
till 0,2 procent. Svavelskatt tas inte ut på avfallsförbränning. Naturgas har för lågt svavelinnehåll för
att betala svavelskatt. De bränslen som har ett svavelinnehåll som innebär att de betalar svavelskatten
är tung eldningsolja, kol och torv. Torv är undantagen energi- och koldioxidskatt, men betalar
svavelskatt.
Vidtagna reningsåtgärder och dylikt kan medföra avdrag eller kompensation för skatten. Idag utnyttjar
45
de flesta kraftverk avsvavling i någon form. Mindre användning av svavelhaltiga skatteskyldiga
42

Skatteverket: Värmeproduktion i anläggning med utsläppsrätter, hämtat från
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/verksamhetermedlagreskatt/varmeproduktio
nianlaggningmedutslappsratter.4.121b82f011a74172e5880006846.html den 22 juli 2015
43
Svavelskatt tas idag ut på bränslen som är skattepliktiga för energiskatt och koldioxidskatt, samt på torv
44
Skatteverket: Skattesatser på bränslen och el under 2015, hämtat från
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/skattesatser.4.77dbcb041438070e0395e96.
html den 22 juli 2015
45
Skatteverket: Skatt på energi, hämtat från http://www.skatteverket.se/download/18.84f6651040cdcb1b480005140/kap05 den
12 augusti 2015
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bränslen, avsvavling av bränslen samt reningsåtgärder har inneburit att svavelutsläppen i Sverige
minskat kraftigt. I Figur 13 visas de statliga inkomsterna ifrån svavelskatten, vars beskattningsnivå varit
i princip oförändrad.
Figur 13: Aktörernas totala kostnad för svavelskatten mellan 1993 till 2014, reala värden

Aktörernas totala kostnad för
svavelskatten, realt (miljoner kronor)
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Källa: Skatteverket
Det är svårt att göra en generell uppskattning av vad svavelskatten kostar per producerad kWh el. Av
46
de värden Sweco kunnat hitta motsvarar svavelskatten vid torvanvändning cirka 1,8 öre per kWh och
47
för kol är den cirka 0,6 öre/kWh . För tung eldningsolja med 1 procent svavel blir svavelskatten 270 kr
per kubikmeter, motsvarande 2,5 öre per kWh. Eo1 har mindre svavelinnehåll än 0,05 procent och
48
beskattas således inte. Observara dock att dessa kostnader är utan rening och ytterligare avsvavling,
det vill säga i praktiken betalar kraftvärmen mindre än detta.

Kväveoxidavgift
En kväveoxidavgift tas ut på 50 kronor per kilo kväveoxider (räknat som NO2) vid användning av pannor
49
och gasturbiner som producerar mer än 25 GWh/år. Företagen betalar efter hur mycket kväveoxider
de släpper ut under året. Intäkterna från avgiften återbetalas därefter till företagen beroende på hur
mycket energi de producerat under året. En liten del, cirka 1 procent, går till administration. Systemet
50
gynnar således de som producerar mycket energi med låga utsläpp. Naturvårdsverket genomförde
46

Swecos beräkning baserad på Statistiska centralbyrån: Torv 2013 – Produktion, användning, miljöeffekter, 2014;
Energimyndigheten, Elforsk: Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion – Modellberäkningar, Elforsk rapport 08:30, 2008
47
Elforsk: El från nya och framtida anläggningar 2014, Elforsk rapport 14:40, 2014
48
Energimyndigheten: Översiktsrapport avseende skattebefrielse för vissa biobränslen vid användning som bränsle för
uppvärmning år 2013, 2013; Kjessler & Mannerstråle: Måttsystem för energi och effekt, faktabilaga, 1999
49
Naturvårdsverket: Översiktligt om kväveoxidavgiften, hämtat från http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-isamhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Kvaveoxidavgiften/ den 22 juli 2015
50
Naturvårdsverket: Översiktligt om kväveoxidavgiften, hämtat från http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-isamhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Kvaveoxidavgiften/ den 22 juli 2015
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under 2014 en utredning på uppdrag av regeringen i vilken man istället föreslår att cirka hälften av
51
inbetalda avgifter bör återbetalas.
För NOx-avgiften finns inga undantag för något specifikt bränsle, alla bränslen inklusive biobränslen
omfattas. De som är specifikt undantagna är pappersindustrins sodapannor. Undantaget kom till redan
då avgiften infördes 1992 på grund av att man trodde att kostnaden skulle bli för hög för
pappersindustrin. Som nyttiggjord energi räknas bara energi till hetvatten, ånga, hetolja och el. Därför
undantas många förbränningsanläggningar eftersom de har förbränningen direkt i sin process, till
52
exempel cementugnar och stålverk.
De totala utsläppen av kväveoxid i Sverige uppskattades 2013 till cirka 126 500 ton. Företag som
omfattas av kväveoxidavgiften stod för cirka 10 procent av dessa utsläpp. Energiförsörjningen stod för
53
cirka 35 procent av utsläppen, varav 10 procent av avgiftsbelagda.

2.4.1

Syfte och bakgrund

Syftet med energiskatt på bränsle kan i första hand sägas vara fiskalt. Koldioxidskatten på bränsle kan
sägas ha något mer av ett styrande syfte. Även syftet med svavelskatten kan sägas vara att ha en
styrande effekt för att minska svavelutsläppen. Dock kan sägas att även energiskatten i praktiken har
en styrande effekt. Eftersom enbart 1,5–5 procent av elproducenternas elproduktion berörs blir ändå
effekten av denna mycket begränsad. Syftet med att undanta energiskattepliktig elproduktion från
energi- och koldioxidskatt på bränslet är att undvika dubbelbeskattning.
Att reduktionen av koldioxidskatten är olika beroende på om värme produceras i kraftvärme eller inte är
för att göra användning av fossila bränslen mer förmånlig i kraftvärmeproduktion än i enbart
54
värmeproduktion.
Syftet med kväveoxiduavgiften är att ge en ekonomisk drivkraft för verksamhetsutövarna att minska
55
utsläppen. Då avgiften skulle införas (förarbetet gjordes 1989) ansågs mät- och kontrollutrustningen
som krävdes vara en för dyr investering för små anläggningar och dessa inkluderades därför inte.
Genom att återbetala kväveoxiduppgiften till de avgiftspliktiga ansågs snedvridande effekter kunna
56
undvikas mellan små och stora anläggningar.

2.4.2

Kostnad och bördefördelning

De kraftproducenter som använder fossila bränslen för elproduktionen betalar energiskatt och CO2-skatt
för den del som används som hjälpkraft (intern förbrukning). Detta är en mindre del av den totala
förbränningen, 5 procent av lämnad bruttoeffekt för kondenskraftverk respektive 1,5 procent för
kraftvärmeverk om schablonsiffror används. Svavelskatt betalas av alla elproducenter som förbränner
fossila bränslen och torv. Pengarna som tas in från dessa punktskatter (energiskatt, koldioxidskatt samt

51

Naturvårdsverket: Ändring av kväveoxidavgiften för ökad styreffekt – Redovisning av ett regeringsuppdrag, 2014
Englund, Claes, handläggare på Naturvårdsverket, mailkorrespondens den 24 juli 2015
Naturvårdsverket: Ändring av kväveoxidavgiften för ökad styreffekt – Redovisning av ett regeringsuppdrag, 2014
54
Profu: Fjärrvärmesektorns påverkan av slopad koldioxidskatt, 2012
55
Naturvårdsverket: Översiktligt om kväveoxidavgiften, hämtat från http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-isamhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Kvaveoxidavgiften/ den 22 juli 2015
56
Naturvårdsverket: Ändring av kväveoxidavgiften för ökad styreffekt – Redovisning av ett regeringsuppdrag, 2014
52

53
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57

svavelskatt) går till statskassan. Svensk Energis prognos för hur mycket skatt på fossila bränslen som
58
kommer att tas ut från elsektorn 2015 är 50 miljoner kronor.
Dagens utformning av kväveoxidavgiften innebär att pengar omflyttas mellan olika aktörer som släpper
ut kväveoxider, där de som producerar mest energi i förhållande till sina kväveoxidutsläpp gynnas och
de som producerar minst energi i förhållande till sina kväveoxidutsläpp missgynnas. Totalt betalar
aktörerna in cirka 650 miljoner kronor per år, som nästan i sin helhet återbetalas vid omfördelning
beroende på kväveoxidutsläpp av producerad energimängd.
Dagens utformning av kväveoxidavgiftssystemet innebär att vissa aktörer får en nettokostnad medan
andra får en nettointäkt. Energibranschen som helhet är ”vinnare” på hur systemet idag är utformat, se
Figur 14. Eftersom kväveoxidavgiftssystemet innebär en nettointäkt för energibranschen skulle man
kunna argumentera för att systemet innebär en subvention till de producenter som ingår i systemet, men
som har relativt låga utsläpp i jämförelse med de producenter som inte ingår i systemet.

57

Ekonomifakta: Punktskatter, hämtat från http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skatt-pa-konsumtion-ochproduktion/Punktskatter/ den 22 juli 2015
58
Svensk Energi: Elåret 2014: Skatter, avgifter och elcertifikat (år 2015), 2015
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Figur 14: NOx-nettoavgift per bransch (år 2013). De positiva värdena innebär att
återbetalningen är högre än avgiften.
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Källa: Naturvårdsverket

2.4.3

Effekter

Både energiskatten och koldioxidskatten på bränslen kan sägas ha en styrande effekt vad gäller
användningen av fossila bränslen.
I regel ingår all elproduktion som använder fossila bränslen i systemet för handel med utsläppsrätter.
Hjälpkraft innebär således både utsläppsrätter samt koldioxidskatt på insatt bränsle. Skatter inom EU:s
59
handelssystem minskar inte koldioxidutsläppen inom systemet. Givet att en så liten del beskattas,
enbart den del som används som hjälpkraft, är dock risken för snedvridande effekter på grund av dessa
skatter begränsad.
Likaså ger energi- och koldioxidskatten låga incitament att ändra elproduktionen givet att det är en så
begränsad del som berörs av dessa skatter. Istället är det priset på utsläppsrätter som främst påverkar

59

Svensk fjärrvärme: Äntligen får kraftvärmen villkor som är likvärdiga med industrins, hämtat från
http://www.svenskfjarrvarme.se/Asikter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2012/Antligen-far-kraftvarmen-villkor-som-arlikvardiga-med-industrins/ den 22 juli 2015
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incitamenten att begränsa användningen av fossila bränslen i elproduktion. Utsläppsrätter beskrivs i
kapitel 2.3.
Svavelskatten kan dock sägas ha en styrande effekt vad gäller att minska svavelutsläppen, samt att öka
användningen av förnybart eftersom denna produktion är undantagen svavelskatt. Som framgår av
Figur 13 så har de statliga inkomsterna från svavelskatten minskat kraftigt trots en bibehållen
svavelskattenivå. Detta indikerar att svavelskatten har haft en effekt vad gäller att få aktörer att byta till
lågsvavliga bränslen, investera i avsvalning och rening och så vidare. Notera dock även att det skett ett
skifte mot fler avfalls- och biobränsleeldade kraftvärmeverk, vilka båda är undantagna från
svavelskatten.
Vidare kan nämnas att aktörer på marknaden ifrågasatt att reduktionen på koldioxidskatten är 100
procent för elproduktion medan den är 70 procent respektive 20 procent för kraftvärme respektive annan
60
värmeproduktion.
Att biobränsle och avfall är undantaget energiskatt, koldioxidskatt samt svavelskatt innebär, i
kombination med att de ej ingår i utsläppsrättshandeln och andra regler rörande dessa, att det finns
prissignaler att använda dessa i kraftvärmeproduktionen (samt övrig värmeprodukton). Speciellt vad
gäller avfall har vissa aktörer ifrågasatt huruvida det bör vara så attraktivt som det är idag, bland annat
eftersom detta inneburit att Sverige har en stor sopimport.
Att skatten på avfallsdeponi ökat, se Figur 15, är även det något som gynnar kraftvärme baserad på
avfallsförbränning . Detta eftersom anläggningarna får betalt för att ta emot soporna.
Figur 15: Skattesatsutveckling skatt på avfall
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Källa: Skatteverket
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Profu: Fjärrvärmesektorns påverkan av slopad koldioxidskatt, 2012
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Vad gäller kväveoxidavgiften kan sägas att den för energibranschen som kollektiv är en nettointäkt.
Eftersom återbetalningen ökar när utsläppen av kväveoxid minskar finns incitament att minska utsläpp
även för de företag som idag återbetalas mer än de betalar in. Naturvårdsverket framhåller dock i sin
utredning att effekterna från kväveoxidavgiften totalt sett har varit små – de totala kväveoxidutsläppen
från kollektivet har enbart minskat marginellt. Dock har kväveoxidutsläpp per producerad energienhet
gått ner. Naturvårdsverket menar att ett sätt att minska de totala kväveoxidutsläppen är att öka
styreffekten på de styrmedel som reglerar kväveoxidutsläpp. De föreslår i sin utredning att
återbetalningsnivån till avgiftspliktiga aktörer på intäkten från kväveoxidavgiften reduceras till att cirka
hälften. Detta skulle enligt deras beräkningar innebära att samtliga aktörer fick en nettokostnad för
kväveoxidutsläpp. De statsfinansiella intäkterna skulle öka med cirka 278 miljoner kronor per år.
Naturvårdsverket menar även att det faktum att produktion upp till 25 GWh är undantagen snedvrider
konkurrensen mellan mindre och större anläggningar, och föreslår därför även att ett fritak upp till 25
61
GWh bör införas.

61

Naturvårdsverket: Ändring av kväveoxidavgiften för ökad styreffekt – Redovisning av ett regeringsuppdrag, 2014
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3

Stöd och undantag

Det finns ett antal subventioner och undantag riktade mot elsektorn. Syftet med dessa är dels att främja
exempelvis förnybar elproduktion och småskalig elproduktion, dels av administrativa skäl. Det finns
exempel på subventioner och undantag som fått andra effekter än enbart de som de initialt syftade till.
De stöd och undantag som behandlas inom ramen för denna rapport är:
■
■
■
■

Investeringsstöd
Elcertifikat
Undantag från konsumtionsskatt (exempelvis för egen produktion)
Reducerad inmatningsavgift för småskaliga elproducenter

Som samhällsekonomisk utgångspunkt kan sägas att om syftet är att minska negativa externa effekter
(exempelvis växthusgasutsläpp) är det att mer effektivt att belägga dessa med en kostnad snarare än
att ge något annat stöd. Ett stöd kan dock överbrygga vissa hinder för att bygga exempelvis fossilfri
kraftproduktion, exempelvis kan ett investeringsstöd minska finansieringshinder. Jämfört med ett
produktionsrelaterat stöd uppkommer ej snedvridningar i produktionen. Dock stärker ett
produktionsrelaterat stöd incitamenten att lokalisera produktion optimalt. Ett investeringsstöd innebär
risk för start-stopp-problematik, det vill säga att aktörerna agerar och avbryter agerande när stöd införs
respektive när medel för stödet tar slut. Det finns således risk att ett investeringsstöd inte främjar
effektivitet i hela processen.
En annan problematik med stöd baserade på energiproduktionen är att det kan främja nyinvesteringar
av en produktionsform som har låg produktion under de timmar på året då effektuttaget är som högst
(vintertid). Dessa bidrar därmed inte i samma utsträckning för att klara effektbalansen. Dessutom finns
risken att annan produktion trängs undan, vilket kan leda till att effektbalansen försvagas.

3.1

Investeringsstöd

I syfte att nå politiska mål – såsom exempelvis en ökad andel förnybar produktion – förekommer det att
investeringsstöd ges till investeringar som främjar måluppfyllelsen. Genom åren har det funnits många
olika former av investeringsstöd inom energiområdet, men det finns idag få rena investeringsstöd till
elproduktion. Detta beror till stor del av att det produktionsbaserade stödet elcertifikat är tänkt att vara
det som huvudsakligen driver framväxten av förnybar produktion. Det finns dock investeringsstöd till
installation av solceller. Det finns även investeringsstöd för elproduktion i tidigt teknikskede. De
sistnämnda behandlas dock inte inom ramen för denna rapport eftersom forskning och utveckling anses
ligga utanför den generella bedömningen av incitamenten som finns för elproduktion i stort i Sverige.
62

Det finns sedan 2009 ett investeringsstöd till solceller. Stödet var tänkt att gälla för anläggningar som
63
påbörjades tidigast den 1 juli 2009 och som färdigställs senast den 31 december 2016. Dock aviserade
Regeringen i budgeten för 2016 att stödet förstärks: Stödet ökar till 390 miljoner kronor per år 201764
2019. För 2016 satsar regeringen 225 miljoner kronor. Alla typer av aktörer kan erhålla stödet: företag
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Riksdagen: Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller, 2009
Sveriges Riksdag: Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller, 2009
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och offentliga organisationer samt privatpersoner.
66
under åren. För 2015 gäller att :
■

■
■
■

65

Stödets exakta utformning har justerats en del

Företag kan få max 30 procent i stöd och övriga kan få max 20 procent i stöd. Ansökningar
från övriga (ej företag) som inkommit innan 1 januari 2015 kan få den tidigare maximala
stödnivån om 35 procent.
De stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 37 000 kronor kr/kW plus moms.
Det får ges högst 1,2 miljoner kronor i stöd per system.
Stöd får endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett solcellssystem per
67
fastighet vid markinstallation .

Det finns nu (september 2015) cirka 8000 ansökningar för totalt cirka 500 miljoner kronor som är i kö
68
hos Energimyndigheten.

3.1.1

Syfte och bakgrund

Syftet med stödet är att bidra till intresset för solkraft i den byggda miljön, att bidra till en omställning av
69
energisystemet samt att främja marknaden och tekniken för solceller i Sverige.
Från 2005 till 2008 fanns det stöd till offentliga byggnader för upp till 70 procent av
investeringskostnaden. Från mitten av 2009 till oktober år 2011 fick stöd ges till alla typer av aktörer upp
till max 60 procent av investeringskostnaden (55 procent i stora företag). Därefter sänktes nivån till 45
procent i stöd fram till januari 2013. År 2013 till slutet av 2014 var stödnivån 35 procent. Som nämndes
ovan är denna nu sänkt till 20 procent för privatpersoner och 30 procent för företag. Syftet med
nedtrappningen kan främst sägas vara att det varit ett populärt stöd att söka och att budgeten inte räcker
till efterfrågan.

3.1.2

Kostnad och bördefördelning

Bidraget bekostas av staten och en omfördelning sker således från skattebetalare till aktörer som
investerar i solceller. Fram till och med år 2014 hade 341,6 miljoner kronor betalats ut och totalt 452,9
70
miljoner kronor beviljats . Detta är högre än de 210 miljoner kronor som initialt föreslogs till och med
71
2016.
Figur 16 visar beviljat belopp samt utbetalat belopp i solcellsstöd åren 2009 till 2014. Det
beviljade beloppet är en förväntad utbetalning som kan komma att ändras via nya omständigheter i
72
pågående ärenden. I september 2015 var budgeten för stödet 50 miljoner kronor för 2015.
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Figur 16: Beviljat respektive utbetalat belopp i solcellsstöd från bidragets start till år 2014, i
miljoner kronor
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3.1.3

Effekter

Stödet har varit populärt och har sannolikt bidragit till att främja intresset för solcellsinvesteringar. Men
även andra incitament för solelsproduktion, såsom energiskattebefrielse för egenproducerad el och
elcertifikat, har haft en påverkan på intresset att investera i solceller och det är svårt att säga vad
solcellsstödet specifikt har bidragit till.
Så som nämndes i 3.1 kan ett stöd överbrygga finansieringshinder. Dock finns risk för start-stoppproblematik, det vill säga att aktörerna agerar och avbryter agerande när stöd införs respektive när
medel för stödet tar slut. En annan risk kommer av att det inte finns en tydlig koppling till producerad
energimängd, det vill säga att stödet inte stärker incitamenten att lokalisera produktionen optimalt.
Stödet främjar nyinvesteringar av en produktionsform som har låg produktion under de timmar på året
då effektuttaget är som högst (vintertid). Således bidrar inte stödet särskilt mycket till att klara
effektbalansen under de mest kritiska tillfällena och det finns en risk att stödet långsiktigt leder till att
effektbalansen försvagas.

3.2

Elcertifikat

Elcertifikat är det främsta styrmedlet för utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion i Sverige idag.
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat och teknikneutralt stödsystem som introducerades i Sverige
2003. Sedan 2012 har Sverige ett gemensamt elcertifikatsystem med Norge.
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3.2.1

Syfte och bakgrund

Syftet med elcertifikatsystemet är att öka den förnyelsebara elproduktionen i Sverige och Norge med
26,4 TWh från 2012 till 2020. Sveriges regering har dock annonserat att de har för avsikt att under 2015
höja ambitionsnivån för utbyggnaden inom elcertifikatsystemet, från dagens 26,4 TWh till 28,4 TWh.
Elcertifikatsystemet är teknikneutralt och ska säkerställa att den billigaste tillgängliga förnyelsebara
kraftproduktionen byggs, oavsett om den hamnar i Sverige eller Norge och oavsett vilken förnyelsebar
kraftkälla den kommer från.

3.2.2

Kostnad och bördefördelning

Intäkterna till elcertifikatsystemet kommer genom att så kallade kvotpliktiga elanvändare måste
köpa/annullera elcertifikat motsvarande en andel av sin elanvändning. De flesta elanvändare i Sverige
är kvotpliktiga, men elintensiv industri och ett antal andra aktörer är undantag och är således inte
skyldiga att köpa/annullera elcertifikat. El som används som hjälpkraft vid elproduktion är undantagen
73
kvotplikt.
Hur många elcertifikat som krävs för kvotpliktiga elanvändare i förhållande till elanvändningen varierar
från år till år, och anges som en procentsats av aktörens elanvändning. Den så kallade kvotkurvan (se
Figur 17) illustrerar historiska kvoter och förslag på kvotkurva från och med 2016, inklusive respektive
exklusive den ambitionshöjning som regeringen föreslagit. Om exempelvis en elanvändare under ett år
använder 10 MWh el och kvoten för det aktuella året är 20 procent, måste elanvändaren köpa/annullera
2 elcertifikat (10 * 20 % = 2).
Figur 17: Kvotkurvan för Sverige med förslag på justering inkl/exkl ambitionshöjning
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Sveriges Riksdag: Lag (2011:1200) om elcertifikat, hämtat från http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20111200.htm den 22 juli
2015
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Elcertifikatkostnaden för kvotpliktiga elanvändare har legat på 1– 6 öre/kWh (se Figur 18)
systemet infördes. År 2015 väntas kostnaden hamna på cirka 2 öre/kWh.

sedan

Figur 18: Svenska kvotpliktiga elkunders kostnad för elcertifikat

Elkundens kostnad för elcertifikat
[öre/kWh]

6

5
4
3

2
1
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Säljare av elcertifikat är de elproducenter som fått sina anläggningar godkända av Energimyndigheten.
Nya anläggningar som tagits i drift efter elcertifikatsystemets införande har rätt till elcertifikat i 15 år,
75
dock längst till utgången av år 2035. Energikällor som har rätt till elcertifikat i Sverige är :
■
■
■
■
■
■

biobränslen (och torv i kraftvärmeverk i Sverige)
vattenkraft
vindkraft
solenergi
vågkraft
geotermisk energi

Figur 19 visar prisutvecklingen för elcertifikaten för de senaste tio åren.
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Energimyndigheten, NVE: En svensk-norsk elcertifikatmarknad – årsrapport för 2014, 2015
NVE, Energimyndigheten: En svensk-norsk elcertifikatmarknad – årsrapport för 2014, 2015
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Figur 19: Spotpriser på elcertifikat (nominella priser) åren 2005 till 2015
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3.2.3

Effekter

Elcertifikatsystemet är konstruerat så att det ska tillföras en fast mängd ny förnyelsebar kraftproduktion.
Efterfrågan på elcertifikat regleras av kvotkurvan som är anpassad så att det ska byggas 26,4 TWh
(alternativt 28,4 TWh om en höjning genomförs) i Sverige och Norge under 2012-2020.
Tanken med systemet är att de mest kostnadseffektiva projekten ska byggas, alltså de 26,4 TWh
(alternativt 28,4 TWh) som har lägst produktionskostnad. Då utbyggnaden av förnyelsebar
kraftproduktion är fast och bestäms av elcertifikatsystemet, innebär det att andra eventuella stödsystem
för utbyggnad av någon form av förnyelsebar kraftproduktion inte påverkar den totala utbyggnaden, utan
bara ändrar förutsättningarna för vilka projekt som kan realiseras inom elcertifikatsystemet.
Effekten av elcertifikatsystemet kommer att bli ett tillskott nära målet på 26,4 TWh (alternativt 28,4 TWh
om en höjning genomförs) förnyelsebar kraftproduktion under perioden 2012–2020. Det som fortfarande
är osäkert är hur stor andel av tillskottet som hamnar i Sverige respektive Norge. Under perioden 2012–
2014 har det byggts ut en normalårsproduktion på 10,3 TWh, varav 8,6 TWh har byggts i Sverige.
Vad gäller kraftslag är det främst vindkraft som byggts ut inom ramen för elcertifikatsystemet. År 2014
utfärdades det exempelvis 10 770 elcertifikat till drygt 1100 solkraftsanläggningar i Sverige. För vindkraft
76
samma år utfärdades cirka 11 miljoner elcertifikat till cirka 2800 anläggningar.
Elcertifikatsystemet är designat för att se till att volymer byggs av förnybar elproduktion som ligger nära
marknadsmognad. Systemet förefaller ha varit effektivt vad gäller att få in stora mängder produktion till
en relativt låg kostnad. Teknik som ligger längre från marknadsmognad får inte tillräckligt starka
76
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ekonomiska incitament för att byggas ut inom ramen för systemet och systemet bidrar därmed sannolikt
inte till att stödja utveckling av sådana teknik i någon större utsträckning.
Att stödet är produktionsrelaterat snarare än effektrelaterat, samtidigt som förnybar kraft i de flesta fall
är intermittent, gör att produktionsvolymer tillkommer som under vissa timmar på året inte är tillgängliga
när effektuttaget är stort.

3.3

Undantag från konsumtionsskatt (ex för egen produktion)

Det finns ett antal olika undantag ifrån energiskatt på el. Denna rapport behandlar skatter, avgifter och
subventioner för elproduktion, men inte elanvändning. I de fall då egenproduktion innebär reducerade
avgifter och skatter på elanvändningen innebär detta dock tydliga incitament för elproduktion, varför
dessa har valts att inkluderas i denna rapport. Ej skattepliktig el är:
■
■
■
■
■
■

El som framställs i ett vindkraftverk i Sverige och inte levererar el yrkesmässigt.
El som framställs i Sverige med en installerad generatoreffekt som är mindre än 100 kW
och inte levererar el yrkesmässigt.
El som förbrukas för framställning av el.
El som framställs i ett reservkraftaggregat.
El som levereras utan ersättning med en lägre effekt än 50 kW.
77
El som framställs för att förbrukas på ett fartyg eller annat transportmedel .

De undantag som inkluderats i denna rapport är dels energiskatteundantag för småskalig elproduktion,
dels undantaget vad gäller vindkraftsel för eget bruk. Reglerna för dessa ses just nu över och det har
lämnats förslag på att omforma dessa. Dessa beskrivs i 3.3.1 under ”Föreslagna förändringar och syftet
med dessa”. Den 1 januari 2015 infördes dessutom en skattereduktion på 60 öre per kWh för förnybar
78
mikroproducerad el som matas ut på nätet. Förnybar el är främst el ifrån sol, vind och vatten.
Undantag småskalig elproduktion
Energiskatten uppgår till 29,4 öre/kWh (exklusive moms) för all använd el, med undantag för ett antal
kommuner i norra Sverige där en lägre elskatt tillämpas (19,4 öre/kWh exklusive moms) samt att vissa
aktörer och processer har lägre energiskatt. El som framställs i Sverige med en installerad
generatoreffekt som är mindre än 100 kW och som inte levererar el yrkesmässigt är undantagen från
energibeskattning. Som nämndes ovan infördes även den 1 januari 2015 en skattereduktion på 60 öre
per kWh för förnybar mikroproducerad el som matas ut på nätet. Skattereduktionen ges (om
privatperson) som ett avdrag på inkomstdeklarationen. Förnybar el är främst el ifrån sol, vind och
79
vatten. För att undantaget ska gälla krävs att:
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Skatteverket: Energiskatt på el, hämtat från
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c.html den 23 juli 2015
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■
■
■
■
■

Mikroproduktionsanläggningen ska ha samma anslutningspunkt som uttagsabonnemanget
(samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare).
Anslutningspunktens säkring får inte överstiga 100 ampere
Rätten till skattereduktion gäller samtliga aktörer: företag, organisationer, privatpersoner.
Underlaget för skattereduktionen får inte överstiga 30 000 kWh, vare sig per person eller
per anslutningspunkt.
Den ersättning som fås genom försäljning av överskottselen är momspliktig och aktören
80
som producerar el måste således vara momsregistrerad och redovisa och betala moms .

Skattereduktionen om 60 öre/kWh motsvarar ungefär dubbla energiskatten på el och har infört istället
för nettodebitering. Eftersom elen som kan få skattereduktion högst får motsvara 30 000 kWh innebär
detta att den skattereduktion som kan fås är max 18 000 kronor.
Undantag egenproducerad vindkraft
Enligt LSE 11 kap. 2 § är elektrisk kraft inte skattepliktig om den framställs i Sverige i ett vindkraftverk
av en producent som inte yrkesmässigt levererar kraft. En stark drivkraft för många organisationer
(exempelvis kommuner) som har investerat i vindkraft de senaste åren (förutom traditionella
producenter och nischföretag som har vindkraft som sin enda verksamhet), har varit möjligheten att
erhålla energiskattebefrielse för den volym som man själv producerar. Att energiskatten på 19,4–29,4
öre/kWh kan undvikas har en betydande påverkan på lönsamhetskalkylen för att investera i egen
vindkraftsproduktion. Elen behöver inte produceras och användas på samma fysiska plats, utan det
räcker med att produktion och förbrukning sker av samma juridiska person för att
energiskatteundantaget ska gälla. Undantaget har med tiden specificerats genom att det prövats i ett
antal rättsfall, och detta har lett till att det krävs att varje timmes egenproduktion understiger varje timmes
elanvändning för att undantaget ska gälla. I annat fall räknas elproduktionen som yrkesmässig och hela
anläggningens produktion beläggs med energiskatt. Det har dock varit tillåtet att skänka bort
överproduktion ifall verket under enskilda timmar producerat mer än vad aktören använt.
I det senaste budgetförslaget föreslås att denna energiskattebefrielse för egenproducerad vindkraft tas
81
bort. Detta beskrivs i avsnitt ”3.3.1 Föreslagna förändringar och syftet med dessa”.
Moms
Företag och de flesta former av kommunal verksamhet har inte moms som en kostnad på grund av
momsersättning till kommuner eller att man kan kvitta ingående moms mot utgående moms. Aktörer
som inte innefattas av kommunal momsersättning och som saknar eller har begränsad utgående moms
kan få en besparing genom att undvika moms på elinköp. Exempel på detta är privatpersoner eller
företag som hyr ut bostäder.
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El som nyttjas av producenten själv omsätts aldrig, och således beläggs den ej med moms. Om
överskottsel säljs ska denna beläggas med moms. Det är enbart den överskjutande delen som är
82
momspliktig, inte den del som man själv använder.

3.3.1

Syfte och bakgrund

Syftet med införande av skattebefrielse för små producenter (under 100 kW och som inte levererar el
83
yrkesmässigt) är främst att minska dessas administrativa börda. Syftet med en skattereduktion på 60
öre per kWh för förnybar mikroproducerad el som matas ut på nätet är främst att främja förnybar
mikroproduktion av el.
Syftet med införandet av energiskattebefrielse för egenproducerad vindkraft var från första början främst
att minska den administrativa bördan för små elproducenter och för Skatteverket. Således infördes detta
84
inte av miljö- eller energipolitiskt syfte. I samband med att systemet med elcertifikat infördes 2003 tog
andra stödsystem (exempelvis vindkraftsbonusen) bort medan energiskattebefrielse för
85
egenproducerad vindkraft behölls utan särskild motivering.
Föreslagna förändringar och syftet med dessa
I mars 2015 la Finansdepartementet fram en promemoria med förändringsförslag gällande vissa
punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2016. I juni 2015 lades en lagrådsremiss fram. Denna
överensstämmer i stort med promemorian, även om vissa förändringar gjorts gällande exempelvis
effektnivåer på tillåten mikroproduktion.
86

Lagrådet har godkänt de flesta delarna av förslaget . De delar de hade anmärkningar på som rör
elproduktion är att förslaget som handlar om energiskattebefrielse på el kräver att elen framställs i
Sverige. De delar som förutsätter att elen framställs i Sverige kräver dock även att elen inte överförts till
koncessionspliktigt nät. Eftersom det i princip inte kan finnas fall där elen tillverkas utomlands men
används i Sverige utan att överföras till koncessionspliktigt nät borde detta vara en icke-fråga. Det är
möjligt att det föranleder en mindre justering av formuleringarna, men i princip bör inte betydelsen
påverkas.
Ett av förslagen gäller att undantaget från energibeskattning på egenproducerad vindkraftsel begränsas
och samordnas med regler som gäller för annan elproduktion. Detta är i enlighet med
rekommendationerna ifrån den utredning som gjordes (angående bland annan nettodebitering för
elkraft) under 2013 (SOU 2013:46). Förslaget är även delvis föranlett av den uppgjorda
överenskommelsen med Norge om elcertifikatsystemet i vilken Sverige åtagit sig att begränsa
87
skatteundantaget. Det föreslås att undantag från skatteplikt ska gälla för svenskproducerad el som
88
uppfyller följande tre kriterier :
■

Framställs i en anläggning med mindre än 50 kW generatoreffekt.
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■
■

Av en producent som förfogar över mindre än 50 kW installerad generatoreffekt.
Som inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät.

Vidare gäller att undantag från skatteplikt ska gälla för svenskproducerad el som:
■
■
■

Framställs från vind eller vågor motsvarande 125 kW installerad generatoreffekt.
Framställs från sol, motsvarande 255 kW installerad toppeffekt.
Framställs från annan energikälla utan generator motsvarande 50 kW installerad effekt.

I promemorian var den generella tillåtna generatoreffektsnivån 32 kW (istället för 50 kW), nivån för vind89
och vågkraft 80 kW (istället för 125 kW) och nivån för solkraft 144 kW (istället för 255 kW).
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 och föreslås gälla för el som produceras efter detta
90
datum. Motiveringen till den föreslagna förändringen är:
■
■

■

■

■

■

Att egenproducerad vindkraftsel ska ha andra skatteregler än egenproducerad el från andra
energikällor (även andra förnybara energikällor) går emot principen om teknikneutralitet.
Undantaget från skatteplikt var från början inte tänkt att vara ett stöd för förnybar
elproduktion, utan elcertifikatsystemet är tänkt att säkerställa att förnybarhetsmålet nås.
Rättsutvecklingen har dock medfört att även storskalig elproduktion kan dra nytta av både
elcertifikatsystemet och skatteundantaget. Detta användande av dubbla stödsystem bör
undvikas.
Nuvarande lagstiftning har inneburit att vindkraftsel som produceras och används av
samma juridiska person varit skattebefriad. Lämpligheten i att skatteplikten är beroende av
en producents organisationsform eller avtalsutformning mellan parter anses kunna
ifrågasättas.
Det finns administrativa skäl till att även i fortsättningen undanta små produktionsvolymer
från beskattning. Dock är dagens nivå (100 kW) för hög för att kunna motiveras av dessa
skäl.
Det anses inte finnas något skäl till att el som sammanblandas med annan ska vara
undantagen från skatteplikt. Att aktörer som producerar både för eget bruk samt för
försäljning och de som producerar enbart för försäljning har olika skatteregler anses riskera
att snedvrida konkurrensen. Undantaget är inte heller motiverat av administrativa skäl
eftersom det bedöms enkelt för Skatteverket att finna skatteskyldiga vars el överförs över
koncessionspliktigt nät. Därför föreslås att skatteundantaget enbart bör gälla kraft som
används hos producenten (det vill säga inte överförs till koncessionspliktigt nät). Ett antal
remissinstanser har föreslagit att undantaget bör gälla även för den el som matas ut på ett
koncessionspliktigt nät. Regeringen avslår detta med motiveringen att genom att
skatteundantaget inte gäller el som matas ut på koncessionspliktigt nät minskar risken för
snedvridning mellan aktörer som producerar el både för eget bruk och andras, och de som
enbart producerar el för försäljning.
Oönskade tröskeleffekter tros kunna uppkomma om skatteplikten kopplas direkt till faktisk
produktion. Dessa tröskeleffekter bedöms kunna uppkomma för producenten och för
skatteskyldiga som säljer kompletterande el till producenten, samt att skatteplikten blir
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■

■

beroende av händelser efter produktionstillfället. Att använda en effektgräns anses
säkerställa likabehandling mellan produktionssätten.
Effektgränsen finns dels per produktionsanläggning, dels per aktör. Detta för att undvika att
aktörer försöker kringgå regelverket genom att dela upp ägandet av storskaliga
anläggningar eller att storskalig produktion delas upp i mindre produktionsenheter. Många
av remissinstanserna har föreslagit att gränserna sätts per fastighet istället för per aktör.
Regeringen håller i lagrådsremissen dock fast vid den ursprungliga formuleringen med
motiveringen ovan.
Ett antal remissinstanser har föreslagit att regelförändringarna för egenproducerad vindkraft
enbart bör gälla anläggningar som tagits i bruk efter år 2015 (2016 eller senare). Dock
anser regeringen att undantaget bör tas bort för all el som produceras efter införandet i juli
2016, eftersom det annars skulle innebära att el under längre tid skulle behandlas olika
även då den framställs från samma källor och i samma omfattning.

Promemorians valda effektgräns (32 kW) relaterar till vad ett vattenkraftverk med sådan generatoreffekt
producerar per år, 128 000 kWh. För liknande produktion från våg- eller vindkraft bedömdes 80 kW
91
installerad generatoreffekt behövas, medan det för solkraft behövs 144 kW toppeffekt.
I
lagrådsremissen har hänsyn tagits till de många inkomna önskemålen om höjda effektgränser, varför
en nivå om 200 000 kWh bedöms vara en nivå som säkerställer att undantaget inte strider mot
statsstödsreglerna (genom att denna nivå inte anses påverka handeln mellan medlemsländerna). Detta
ger en höjning om cirka 56 procent jämfört med det tidigare förslaget, vilket ger effektgränsen om 50
kW. Specifikt för vind- och vågkraft blir effektgränsen därför 125 kW. Regeringen gör en annan
bedömning gällande vilken toppeffekt som behövs för att producera denna mängd solel (200 000 kWh)
92
och höjer denna med drygt 77 procent (från 144 kW till 255 kW). En sammanfattning av promemorians
respektive lagrådsremissens förslag på effektgränser för de olika kraftslagen visas i Figur 20.
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Figur 20: Effektgränser för olika elproduktionsformer för att energiskatteundantaget för
egenproducerad el ska gälla
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Källa: Finansdepartementet
Nuvarande undantag från energiskatt ges enbart i de fall då ingen yrkesmässigt leverans av el sker för
någon del av producentens elproduktion. Detta innebär i princip att en mikroproducent av förnybar el
måste betala energiskatt för hela sin elanvändning, även om bara en mindre del yrkesmässigt säljs.
Dock har detta inte alltid tillämpats i praktiken. I promemorian (och i lagrådsremissen) föreslås dock att
energiskatt enbart behöver redovisas för skattepliktig el, det vill säga att en aktör som har yrkesmässig
leverans av el inte behöver betala energiskatt för den el som aktören själv använder. Således är inte all
93
elproduktion ”skattesmittad” om en viss del yrkesmässig leverans sker.
I lagrådsremissen skriver regeringen även att man avser undersöka möjligheterna till att ytterligare
skattemässigt gynna solcellsel som produceras och förbrukas bakom en och samma anslutningspunkt
eller på en och samma fastighet, och där den elektriska kraften är skattepliktig medanledning av att den
produceras i en anläggning som ensam eller tillsammans med andra anläggningar överstiger de
föreslagna effektgränserna

3.3.2

Kostnad och bördefördelning

Att de som har egenproduktion av el (småskalig elproduktion alternativt i vindkraftverk av en juridisk
person) har varit undantagna energiskatt på el innebär att dessa subventionerats jämfört med andra
elanvändare.
Promemorian från mars 2015 bedömde att effekten av att ta bort energiskattebefrielsen på el (samt
några andra ändringar med mindre påverkan på skatteintäkterna) totalt skulle medföra att
94
skatteintäkterna ökar med cirka 94 miljoner kronor. Svensk Energi bedömer att det skattebortfall som
93
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95

kommer via leasingavtal för vindkraft troligtvis är betydligt större än dessa 94 miljoner kronor. Enligt
utredningen om nettodebitering av el (SOU 2013:46) är en uppskattning att cirka 10 procent av
96
vindkraftsproduktionen omfattas av energiskattebefrielsen, vilket ger cirka 1,1 TWh för år 2014. Om
man bortser från moms samt räknar med att energiskatten är i genomsnitt 24,4 öre per kWh ((29,4 +
19,4) /2 = 24,4 öre/kWh) så motsvarar detta 270 miljoner. Egentligen är energianvändningen större i de
delar av landet som har den högre energiskatten på el på 29,4 öre per kWh. En del aktörer får även
minskade momskostnader genom undantaget. Sammanvägt skulle den uteblivna intäkten för staten
97
kunna vara ännu större. Dock är det sannolikt att möjligheten till skattefrihet inte utnyttjas fullt ut.
Vad gäller de andra ändringsförslagen med undantag på energiskatt för egenproducerad småskalig el
bedöms dessa ännu vara i så små storleksordningar att de enbart marginellt påverkar de offentliga
finanserna. Solkraftsproduktionen som är registrerad inom elcertifikatsystemet är cirka 10,8 GWh, och
den mesta solkraften påverkas inte av förslaget. Även skatteintäkter från vattenkraftsel och andra
98
energislag bedöms påverkas marginellt.
Totalt sett bedöms den föreslagna begräsningen av skatteundantagen öka skatteintäkterna med cirka
99
190 miljoner kronor per år.

3.3.3

Effekter

Dagens utformning av regler kan sägas leda till snedvridande effekter genom att storskalig
vindkraftsproduktion med viss ägandeform premieras över andra. Aktörer där samma juridiska person
tillverkar och använder el behöver inte betala energiskatt och moms. Detta handlar exempelvis om
storskaliga vindkraftsparker med stort geografiskt avstånd till användningspunkten och där en mindre
del av ett verk eller park leasas och således är att betrakta som egenproducerad. Detta kan medföra en
snedvridning av marknaden genom olika incitament för olika aktörer att producera vindkraftsel i Sverige.
Det är dock sannolikt att dagens särskilda regler om undantag från energiskatt för vindkraftsel reduceras
kraftigt år 2016 och istället samordnas med generella regler för skattefrihet för småskalig
egenproducerad el.
Dagens utformning av regler för egenproducerad vindkraftsel har lett till att många stora elanvändare,
och då särskilt sådana som betalar full energiskatt på el såsom exempelvis kommuner, har investerat i
vindkraft. Den totala mängden vindkraft som byggs ut styrs dock främst av elcertifikatsystemet och den
nivå av förnybart som är bestämd ska byggas ut inom ramen för detta system. En förflyttning av
vindkraftselsproduktion kan därmed ha skett från kommersiella elproducenter till stora elanvändare.
En effekt av att småskalig egenproducerad el (el som inte skickas ut på det konsessionspliktiga nätet)
är undantagen från energiskatt är att småskalig elproduktion har starkare skattemässiga incitament än
storskalig produktion. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det oklart varför den småskaliga
elproduktionen ska gynnas särskilt. Det finns dock ett politiskt intresse att öka den småskaliga
elproduktionen.
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Egenproducerad småskalig el är oftast solelsproduktion. I Sverige har vi effekttoppar främst under
vinterhalvåret, medan solkraft producerar som bäst under sommaren. Således kan även den
samhällsekonomiska effektiviteten av att subventionera just solkraftsproduktion (även om det inte är
uttalat att det ska vara just solkraft så blir det så i praktiken) i Sverige ifrågasättas.

3.3.4

Nettodebitering

Nettodebitering för mikroproducenter av förnybar el tillämpas i andra länder och har även diskuterats i
Sverige. Nettodebitering innebär att den mängd el som en aktör producerar och överför till elnätet kvittas
mot den mängd som tas emot från elnätet över en period. När produktion överstiger användning matas
överskottet ut på nätet. Den el som aktören köper in kan sedan kvittas mot el som köps in under perioder
med underskott av el. I SOU 201346 drogs slutsatsen att ett system för nettodebitering inte är förenlig
med EUs mervärdesskattedirektiv. Skattereduktionen på 60 öre per kWh för förnybar mikroproducerad
el som matas ut på nätet infördes som ett alternativ till nettodebitering.
Nettodebitering har även kritiserats eftersom det innebär att el som tillförs nätet vid en viss tidpunkt kan
100
ha ett annat marknadsvärde än den el den kvittas mot vid en annan tidpunkt. Det tar således bort
incitament för efterfrågeflexibilitet och för att reagera på prissignaler.

3.4

Reducerad inmatningsavgift för småskaliga elproducenter

För småskalig elproduktion upp till 1500 kW gäller enligt ellagen att elproducenten endast ska betala
den
del
av
avgiften
som
enligt
nättariffen
motsvarar
den
årliga
kostnaden
för
mätning,
beräkning
och
101
rapportering. En anslutningsavgift ska betalas då en ny anläggning ansluts till koncessionspliktigt nät.
För småskalig elproduktion upp till 1500 kW får dock inte nätägaren ta betalt för den mätutrustning som
anläggningen utrustas med såtillvida att den anslutande parten inte begär speciell mätutrustning som
102
inte är standard. Vidare gäller även att en elanvändare med en säkring på högt 63 A, som matar in
egenproducerad el med högst 43,5 kW, och som under året tar ut mer el än som matas in, inte ska
103
betala inmatningsavgift. Energimarknadsinspektionen avgjorde i mars 2015 en prövning där de kom
fram till att elanvändare med en säkring på högt 63 A, som matar in egenproducerad el med högst 43,5
104
kW inte ska belastas med någon anslutningsavgift. Detta gäller då en befintlig anläggning redan finns.
Elnätsbolagen är även skyldiga att betala ut så kallad nätnytta för elen som matas in på nätet.
105
Ersättningen baseras på elnätets specifika och lokala förutsättningar.

3.4.1

Syfte och bakgrund

I ellagen från 1997 har mindre elproduktionsanläggningar under 1500 kW undantag från att betala mer
av nättariffen än den del som motsvarar den årliga kostnaden för mätning, beräkning och rapportering
på nätkoncessionshavarens nät. Detta regelverk har utretts i offentliga utredningar vid ett antal tillfällen:
100
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LEKO-utredningen (SOU 1999:44), Vindkraftsutredningen (SOU 1999:75), Elnätsutredningen (SOU
2000:90), Elcertifikatutredningen (SOU 2001:77) samt El- och gasmarknadsutredningen (SOU
2004:129) och Bättre kontakt via nätet (SOU 2008:13). Flertalet av dessa ifrågasätter att detta undantag
106
finns, med motiveringen att :
■
■
■

Elproducenterna bör stå för sin del av kostnaderna som uppkommer för att de utnyttjar
elnätet.
Undantaget gör att elanvändare och andra elproducenter i ett visst elområde får stå för de
kostnader som orsakas av småskalig elproduktion inom detta elnätsområde.
Incitamenten, för att ansluta sig till lämplig elnätsnivå och att ansluta lämplig
produktionsmängd, snedvrids. Nuvarande undantag gör att vissa ansluter mindre
elproduktion alternativt delar upp större elproduktion i mindre delar, i syfte att hamna under
1 500 kW och undvika elnätskostnader. Detta är inte samhällsekonomiskt effektivt.

De utredningar som ifrågasatt undantaget har föreslagit att mindre elproducenter kompenseras genom
elcertifikatsystemet (som i vissa fall ej ännu var infört) alternativt att någon annan avgiftslättnad eller
maxavgift införs under en tid i syfte att fasa ut avgiftslättnaden och inte ge en stor påverkan på redan
installerad produktion. I utredningen SOU 2008:13 föreslogs – i samband med att det föreslogs att ta
bort undantaget för anläggningar under 1500 kW – även att det under en tioårsperiod skulle införas en
nättariffbegränsning för nya förnybara elproduktionsanläggningar på 3 öre per kWh. I samma utredning
föreslogs även att egenproducerad el under 63 ampere skulle kunna anslutas utan krav på timmätning,
107
i syfte att dessa producenter ska ha lägre kostnader.
I lagrådsremissen valde man dock sedan att inte följa utredningens rekommendationer fullt ut. Istället
valdes att behålla undantaget att elproducenter under 1500 kW enbart betalar den del av avgiften som
enligt nättariffen motsvarar den årliga kostnaden för mätning, beräkning och rapportering.
I syfte att ytterligare göra det enklare för småskaliga producenter att ansluta sig till elnätet och kunna
sälja sin el valde man att även att föreslå tillägget att de som under året använder mer el än de matar
in inte ska betala någon avgift för inmatningen, förutsatt att de har ett säkringsabonnemang om högst
63 ampere och producerar el med en effekt på max 43,5 kW. Motivet var att dessa i första hand är att
betrakta som elanvändare som reducerar sitt uttag från elnätet, men där det bedömdes önskvärt att
göra det lönsamt för dem att under vissa timmar sälja sitt överskott. Att dessa småskaliga producenter
108
undslipper installationskostnad och har en reducerad nätavgift bedömdes inte vara tillräckligt för att
109
få lönsamhet i att sälja överskottselen.
Ett antal aktörer, såsom Svenska kraftnät, motsatte sig förslaget med slopad inmatningsavgift för
småskaliga producenter och menade att syftet med nätavgiften är att effektivt allokera kostnaden för
nätets investeringar, drift och underhåll. De menade istället att stöd till förnybar el bör ske på andra sätt
såsom genom att höja kvotplikten i elcertifikatsystemet. Dock menade regeringen att detta förslags
106
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inverkan var så liten att syftet att underlätta för de små elanvändarna att sälja överskottsel övervägde.
111
Förslaget godkändes och lagen ändrades 2010.

3.4.2

110

Kostnad och bördefördelning

Att anläggningar under 1500 kW inte behöver betala full elnätstariff innebär en kostnadsöverföring från
småskaliga elproducenter till övriga elanvändare och elproducenter som är kopplade till ett
koncessionspliktigt nät.
I SOU 2008:13 gjordes en studie där skillnaden mellan vad ett antal produktionsanläggningar betalade
jämfört med vad de hade betalat om det inte funnits ett undantag i ellagen. Detta gjordes genom att
samla uppgifter om ett antal produktionsanläggningar under eller lika med 1500 kW i
elcertifikatsystemet: 307 vattenkraftverk och 217 vindkraftverk. Medelstorleken var 453 kW för
vindkraftverken respektive 667 kW för vattenkraftverken. Resultatet visas i Tabell 8. Det är viktigt att
notera att dessa siffror är från en rapport som publicerades 2008, varför kostnadsbilden kan ha
förändrats betydligt.
Tabell 8: Medel- och medianskillnad i öre/kWh mellan vad ett antal produktionsanläggningar
betalade jämfört med vad de hade betalat om det inte funnits ett undantag i ellagen

Vattenkraft

Vindkraft

Medel

3,51

5,87

Median

1,99

5,10

Källa: SOU: 2008:13
En kartläggning som Grontmij gjorde på uppdrag av Energimarknadsinspektionen i slutet av 2014 visar
att det finns stora skillnader mellan olika bolag vad gäller den avgift man faktiskt betalar. I Grontmijs
112
undersökning ingår 140 av cirka 160 elnätsföretag i Sverige idag. Då kostnaderna har beräknats för
olika elproduktionsanläggningar har följande företag ingått:
■
■

De som har specifika avgifter för småskaliga producenter under 1500 kW, respektive
storskaliga över 1500 kW (inte nödvändigtvis samma företag).
Totalt tre företag hade utöver en fast avgift för producenter under 1500 kW även en effekteller energiavgift, vilket Grontmij bedömer kan strida mot ellagen. Dessa har således inte
ingått.

Detta ger att motsvarande 54 procent av Sveriges elnätsföretag ingått i den del som används för att
beräkna totala årsavgifter för småskaliga typproducenter. Motsvarande siffra för de storskaliga är 35
procent.
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Regeringen: Lagrådsremiss, Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m., 2009
Riksdagen: Lag om ändring i ellagen (1997:857), SFS 2010:164, 2010
112
Grontmij på uppdrag av Energimarknadsinspektionen: Inmatningstariffer för elproducenter – Sammanställning och analys av
avgifter för inmatning i lokalnät, 2014
111
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I undersökningen tar 23 procent av de bolag med en specifik tariff framtagen för anläggningar under
1500 kW ingen avgift alls för dessa. Ytterligare ett antal uppger att de inte tar ut någon avgift förutsatt
att aktören även har uttagsabonnemang, vilket ger totalt 29 procent utan avgift för
elproduktionsanläggningar under 1500 kW.
De andra bolag som uppger sig ha en tariff framtagen för anläggningar under 1500 kW har en fast avgift.
Detta är i princip en avgift för mätning, beräkning och rapportering, eftersom detta inte bör skilja sig åt
beroende på anläggningens storlek och produktion. Den fasta avgiften varierar bland de undersökta
företagen mellan 384 kronor per år och 21 000 kronor per år, med medelvärdet 3400 kronor.
Av de bolag som uppger att de har en specifik tariff framtagen för anläggningar över 1500 kW har 93
procent en fast avgift. Resterande 7 procent har inte valt att ta ut någon avgift alls. De flesta (77 procent)
tar även ut en effektavgift och en del (32 procent) tar även ut en energiavgift.
I Tabell 9 visas en sammanställning av de årliga kostnaderna för inmatningsavgiften för ”lågfallet” (de
elnätsbolag som tar minst betalt av de som tar något betalt alls),” högfallet” (de elnätsbolag som tar
mest betalt), medianen samt medelvärdet. Det är den fasta kostnaden som blir den totala årsavgiften
för producenter under 1500 kW, varför det är samma värden för 750 kW respektive 1500 kW. En
jämförelse görs även av totalkostnaderna under året mellan ”stora” småskaliga anläggningar (1500 kW)
och ”små” storskaliga (2000 kW).
Tabell 9: Årlig totalkostnad (låg, hög, medel och median) för olika produktionsanläggningar

Årlig totalkostnad (kronor)

750 kW
1500 kW
2000 kW
3000 kW
Skillnad
mellan
1500 kW
och 2000
kW

Låg

Hög

Median

Medel

384

21 000

3400

2800

384

21 000

3400

2800

1000

400 000

190 000

190 000

1000

600 000

280 000

280 000

616

379 000

186 600

187 200

Källa: Grontmij
Som framgår av Tabell 9 är det mycket stora skillnader mellan vad anläggningar under 1500 kW
respektive över 1500 kW betalar totalt under året. Dock producerar storskaliga anläggningar mer el,
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vilket bör tas i beaktande vid en jämförelse. I avsnitt 3.4.3 har Sweco övergripande beräknat vad detta
motsvarar i kostnad per installerad effekt respektive per producerad kWh under året.

3.4.3

Effekter

Som beskrivs i 3.4.2 visar kartläggningen från 2014 att kostnaderna mellan vad elproducenter betalar
för inmatningsavgift skiljer sig åt väldigt mycket mellan de olika elnätsbolagen, snarare än enbart mellan
stora och små producenter (under 1500 kW) på grund av undantaget i ellagen.
Baserat på Grontmijs studie har Sweco gjort en ansats att räkna ut hur mycket lägre kostnad per
installerad kW respektive för producerad kWh som småskaliga producenter betalar. Beräkningen är
förenklad eftersom det är svårt att jämföra rakt av. Exempelvis har 2500 fullasttimmar antagits, vilket
kan sägas vara normalt för vindkraft, för samtliga elproduktionsanläggningar (750 kW, 1500 kW, 2000
kW respektive 3000 kW). Stora produktionsanläggningar innefattar även andra typer av kraftproduktion
med högre antal fullasttimmar. De installerade effekterna som jämförs är dock alla relativt små, så
antagandet bedöms rimligt i syfte att göra en jämförelse.
Beräkningen bortser från de som tar ut effekt- och energiavgift från småskalig elproduktion under 1500
kW (vilket går emot ellagen). För småskalig elproduktion finns således enbart en fast avgift. Grontmij
har beräknat två typfall, 2000 kW respektive 3000 kW, för storskaliga elproducenter (inklusive energioch effektavgiftsdelarna). Sweco har utifrån dessa värden beräknat en kostnad per kW och en kostnad
per kWh. För produktion mindre än eller lika med 1500 kW har 750 kW respektive 1500 kW antagits.
Elinmatningskostnaden omräknad till en kostnad per kW installerad effekt respektive kostnad per
producerade kWh visas per typanläggning (750 kW, 1500 kW, 2000 kW och 3000 kW) för de med lägst
kostnad, högst kostnad, medelkostnaden respektive medianen i Tabell 10. En jämförelse görs även av
dessa kostnader mellan ”stora” småskaliga anläggningar (1500 kW) och ”små” storskaliga (2000 kW).
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Tabell 10: Elinmatningskostnaden omräknad till en kostnad per kW installerad effekt respektive
kostnad per producerade kWh för fyra olika elanläggningsstorlekar

Kostnad per installerad kW (kronor)

750 kW
1500 kW
2000 kW
3000 kW
Skillnad
mellan
1500 kW
och 2000
kW

Låg

Hög

Median

Medel

0,51

28,00

4,53

3,73

0,26

14,00

2,27

1,87

0,50

200,00

95,00

95,00

0,33

200,00

93,33

93,33

0,24

186

92,73

93,13

Kostnad i öre per producerad kWh

750 kW
1500 kW
2000 kW
3000 kW
Skillnad
mellan
1500 kW
och 2000
kW

Låg

Hög

Median

Medel

0,02

1,12

0,18

0,15

0,01

0,56

0,09

0,08

0,02

8,00

3,80

3,80

0,01

8,00

3,73

3,73

0,01

7,44

3,71

3,72

Källa: Swecos beräkningar baserat på Grontmijs värden
Som framgår i Tabell 10 är det mycket stora skillnader mellan småskaliga och storskaliga producenters
kostnader. De som har en installerad effekt på 1500 kW betalar cirka 3,7 öre mindre per kWh än de som
har en installerad effekt på 2000 kW. De betalar enbart cirka 2 procent av de kostnader per kWh som
storskalig elproduktion betalar. Även om jämförelsen är förenklad ger den en indikation på skillnaderna.
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I den utredning som gjordes 2008 – och som således inte ger en uppdaterad bild av
kostnadsskillnaderna – visade resultaten på 1,99 öre/kWh respektive 5,10 öre/kWh i ”subvention” som
kommer av ellagen för småskaliga vattenkrafts- respektive vindkraftsproducenter. Dessa är i samma
storleksordning som Swecos beräkningar gav, vilket stärker beräkningsresultaten. Producenter under
1500 kW tjänar idag troligen ett antal ören per kWh tack vare dessa undantag.
De argument som förts fram i tidigare utredningar och som redogjordes för i 3.4.1 kan även nu sägas
vara aktuella. Dessa är att undantagen gör att elnätskostnaderna för andra kunder på ett
koncessionspliktigt nät ökar, samt att detta riskerar att snedvrida incitament för val av
produktionskapacitet (att aktörer ”lägger sig” under 1500 kW i syfte att undvika elinmatningsavgift).
Egenproducenter av el, det vill säga de som har en säkring på högt 63 ampere, som matar in
egenproducerad el med högt 43,5 kW, och som under året tar ut mer el än som matas in, betalar enligt
ellagen ingen inmatningsavgift alls. Regeringen menade då de la fram förslaget om att inte ha någon
inmatningsavgift till elproducenter 2009 att förslaget hade så liten inverkan på de intäkter som behövs
för nätets investeringar, drift och underhåll att syftet att underlätta för egenproducenterna övervägde.
Dock kan situationen idag vara en annan, med bakgrund av den ökning som sker vad gäller
egenproducerad el.
Undantagen vad gäller elnätstariffer för producenter under 1500 kW samt egenproducenter (under 63
A och med maxinmatning 43,5 kW) ger effekten att småskalig elproduktion subventioneras jämfört med
mer storskalig elproduktion. Detta oavsett om produktionen är förnybar eller ej, även om småskalig
elproduktion vanligtvis är förnybar småskalig sol-, vind- eller vattenkraft.
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4

Påverkan på kraftproduktion

I Figur 21 visas installerad effekt i Sveriges kraftstationer fördelat på bränsle.

18000
16000
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12000
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Bortfall

Tillskott

Vindkraft

Solkraft

Biobränslen

Avfall

Vattenkraft

Fossil kraft

0
Kärnkraft

Installerad effekt i landets kraftstationer. fördelat på bränslen, MW

Figur 21: Installerad effekt i Sveriges kraftstationer fördelat på bränsle, 2014-12-31 (MW)

Källa: Svensk Energi
I Tabell 11 visas en överblick över vilka kraftproduktionsslag som berörs av vilka skatter, avgifter,
subventioner respektive undantag. Rött symboliserar skatt eller avgift och grönt subvention eller
undantag. Kväveoxidavgiften är gulmarkerad eftersom denna är en avgift som betalas tillbaka till de
aktörer med lägst utsläpp per enhet nyttiggjord energi.

53

Tabell 11: Översikt av vilka produktionsslag som berörs av vilka skatter avgifter, subventioner
respektive undantag
Produktionsslag

Fastighets-

Effekt-

skatt

skatt

EUAs

Energi-

CO2-

Svavel-

Kväve-

Solcells-

El-

Undantag

Reducerad

skatt

skatt

skatt

oxidavgiftI

stöd

certifikat

kons.skatt

elnätstariff

bränsle

Kärnkraft

X

X

Vattenkraft
småskalig

X

X

II

X

XIII

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vattenkraft
storskalig

Vindkraft
småskalig

X

Vindkraft
storskalig

Solkraft
småskalig
Solkraft
storskalig
Kraftvärme kol
Kraftvärme olja
Kraftvärme gas
Kraftvärme torv
Kraftvärme bio
Kraftvärme avfall
I

XIV
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XV

XVI

X

X

X

X

X

XVI

X

XVI

VII

X
X

X

X

Kväveoxidavgiften gäller enbart anläggningar över 25 GWh/år

II

Småskalig vattenkraft är vanligtvis relativt stor, upp till 10 000 kW räknas som småskalig. För installerad produktion under 1500
kW ska elnätstariffen enbart innefatta kostnaden för mätning, beräkning och rapportering.
III

I praktiken innefattas dock inte storskalig vattenkraft eftersom ingen ny storskalig vattenkraft byggs ut i Sverige

IV

Det finns ingen specifik beräkningsmodell för fastighetsskatt vad gäller solkraftsanläggningar. Det finns ett fåtal stora
solkraftsanläggningar som har taxerats med den ”vanliga” fastighetsskatten på 0,5 procent av taxeringsvärdet.

V

Naturgas och gasol innehåller för låga svavelnivåer för att vara skatteskyldiga

VI

Naturgas, biobränsle samt avfall innehåller vanligtvis så lite kväveoxid att dagens utformning med avgift + återbetalning till de
som generar låga utsläpp innebär att de får tillbaka mer än de betalar in
VII

Förut fick avfallsförbränning elcertifikat schablonmässigt, nu krävs utsorterat avfall

Källa: Sweco
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4.1

Påverkan per kraftslag

Olika skatter, avgifter, subventioner och undantag påverkar de olika kraftslagen i olika stor utsträckning.
I 4.1.1 till 4.1.5 nedan redovisas påverkan på kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solkraft respektive
kraftvärme.

4.1.1

Kärnkraft

De skatter, avgifter, subventioner och undantag som inkluderats i denna studie som påverkar
kärnkraften är fastighetsskatten och effektskatten, där effektskatten har en betydligt större påverkan på
produktionskostnaden per kWh än vad fastighetsskatten har. Värdena baserar sig på uppskattningar
ifrån tidigare Sweco-uppdrag som rör kärnkraftens kostnader, vilka även har stämts av mot andra källor.
Totalt innebär dessa en kostnad på cirka 8 öre per kWh för kärnkraften, detta kan dock skilja sig mellan
anläggningar. Det är viktigt att nämna att kärnkraften även har andra avgifter kopplade till sig, såsom
avgifterna till kärnavfallsfonden på cirka 4 öre per kWh. En sammanställning visas i Figur 22.
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Figur 22: Skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar kärnkraften

Källa: Sweco

4.1.2

Vattenkraft

Figur 23 visar en sammanställning över de skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar
storskalig vattenkraft: enbart fastighetsskatten. Ny förnybar elproduktion har möjlighet att få elcertifikat
i 15 år, dock byggs i praktiken ingen ny storskalig vattenkraft i Sverige. Fastighetsskatten innebär en
kostnad på nästan 9 öre per kWh för vattenkraften. Uppskattningen av storleken på fastighetsskatten i
öre per kWh kommer från Svensk Energi och har stämts av mot andra källor.
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Vattenkraft (storskalig): Skatter, avgifter (-), stöd ,
undantag (+) [öre/kWh]

Figur 23: Skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar storskalig vattenkraft
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Källa: Sweco
Figur 24 visar motsvarande graf för småskalig vattenkraft. Här presenteras enbart fallet med ny
småskalig vattenkraft, där elcertifikat erhålls i 15 år (dock längst till utgången av år 2035). Elcertifikatet
har av Sweco antagits till 16 öre per kWh, ett värde som varierar över tid beroende på kvotplikt,
utbyggnadstakt, investerares avkastningskrav med mera. Sammanvägt innebär skatten och stödet en
positiv nettopåverkan på cirka 7 öre per kWh för småskalig vattenkraft.
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Vattenkraft (småskalig): Skatter, avgifter (-), stöd ,
undantag (+) [öre/kWh]

Figur 24: Skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar småskalig vattenkraft
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Källa: Sweco

4.1.3

Vindkraft

I Figur 25 visas en sammanställning över de skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar
storskalig kommersiell vindkraft: fastighetsskatten samt elcertifikat. Elcertifikat erhålls enbart för
anläggningens första 15 år.
Uppskattningen av storleken på fastighetsskatten i öre per kWh kommer från Svensk Energi och har
stämts av mot andra källor. Elcertifikatet har av Sweco antagits till 16 öre per kWh, ett värde som varierar
över tid beroende på kvotplikt, utbyggnadstakt, investerares avkastningskrav med mera.
Fastighetsskatten är liten i förhållande till stödet, och sammanvägt ger detta att storskalig kommersiell
vindkraft får en positiv nettopåverkan på nästan 16 öre per kWh.
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Figur 25: Skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar storskalig kommersiell
vindkraft
Vindkraft (storskalig), kommersiell: Skatter, avgifter
(-), stöd , undantag (+) [öre/kWh]
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Källa: Sweco
I Figur 26 visas motsvarande sammanställning för storskalig egenanvänd vindkraft. Det som avses är
alltså vindkraft som med gällande regler 2015 anses vara egenanvänd. Detta innefattar alla storlekar
på vindkraftsproduktion och vindkraftverket behöver inte användas i det geografiska närområde där den
produceras. Istället är det som är avgörande för om vindkraften kan anses vara egenproducerad, det
vill säga att den tillverkas av samma juridiska person samt att det under varje timme används mer el än
113
vad som produceras. Undantaget för egenproducerad vindkraftsel innebär att aktören inte behöver
betala energiskatt. Denna är generellt 29,4 öre, men 19,4 öre i vissa kommuner i norra Sverige
(dessutom har vissa aktörer och processer lägre energiskatt). Ifall aktören vanligtvis har moms som en
kostnad innebär detta att de även sparar momskostnaden på den använda elen. I figuren redovisas
värdet 29,4 öre per kWh. Undantaget kommer med största sannolikhet att försvinna 2016. Elcertifikat
samt undantaget från energiskatt har betydligt större påverkan än fastighetsskatten, vilket innebär en
positiv nettopåverkan för storskalig egenanvänd vindkraft på cirka 45 öre per kWh.

113

Det är okej att under enskilda timmar skänka bort överflödig produktion
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Figur 26: Skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar storskalig egenanvänd
vindkraft
Vindkraft (storskalig), egenanvänd: Skatter, avgifter
(-), stöd , undantag (+) [öre/kWh]
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Källa: Sweco
I Figur 27 visas en sammanställning över de skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar
småskalig kommersiell vindkraft: fastighetsskatt, elcertifikat samt reducerad inmatningstariff. Storleken
på inmatningstariffen beror på vilket elnätsbolags elnät som aktörens anläggning är kopplat till. Det
värde som redovisas i figuren är en generell genomsnittlig lägre kostnad i öre per kWh som är
framräknad så som beskrivs i 3.4. Sammanvägt innebär fastighetsskatt, elcertifikat samt genomsnittlig
reducerad inmatningstariff att småskalig kommersiell vindkraft får en positiv nettopåverkan på cirka 19
öre per kWh.
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Figur 27: Skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar småskalig kommersiell
vindkraft
Vindkraft (småskalig), kommersiell: Skatter, avgifter
(-), stöd , undantag (+) [öre/kWh]
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Källa: Sweco
Figur 28 visar skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar småskalig egenanvänd
vindkraft. Denna produktionsform betalar en fastighetsskatt, men är berättigad till elcertifikat, undantag
från energiskatt (här räknas med 29,4 öre per kWh) samt reducerad inmatningsavgift. Sammanvägt
innebär detta att småskalig egenanvänd vindkraft får en positiv nettopåverkan på cirka 49 öre per kWh.
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Figur 28: Skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar småskalig egenanvänd
vindkraft
Vindkraft (småskalig), egenanvänd: Skatter, avgifter
(-), stöd , undantag (+) [öre/kWh]
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Källa: Sweco

4.1.4

Solkraft

Det finns ingen specifik beräkningsmodell för fastighetsskatt vad gäller solkraftsanläggningar. Det finns
ett fåtal stora solkraftsanläggningar som har taxerats med den ”vanliga” fastighetsskatten på 0,5 procent
av taxeringsvärdet. Detta motsvarar enligt en Elforsk-rapport från 2014 cirka 0,5 öre/kWh (1 MWanläggning).
Elcertifikat erhålls enbart för anläggningens första 15 år. Uppskattningen av storleken på
fastighetsskatten i öre per kWh kommer från Svensk Energi och har stämts av mot andra källor.
Elcertifikatet har av Sweco antagits till 16 öre per kWh, ett värde som varierar över tid beroende på
kvotplikt, utbyggnadstakt, investerares avkastningskrav med mera.
Solcellsstödet erhålls per solcellsanläggning och gällande regler i september 2015 är att det för år 2015
ges högst 20-35 procent (beroende på aktör) i stöd och max 37 000 kronor per kW plus moms. En
mycket grov överslagsberäkning har gjorts av hur mycket energi den installerade effekten som tillkommit
sedan 2009 förväntas producera under sin livslängd (20 år). De stödpengar som delats ut mellan 2009
och 2015 har sedan slagits ut på dessa kWh. Detta ger antal ören per kWh som stödet motsvarar.
Resultatet av den förenklade beräkningen blir att stödet motsvarat cirka 87 öre per kWh. Eftersom all
installerad effekt efter 2009 sannolikt inte erhållit stödet är denna siffra troligtvis ännu högre. Dock bör
tilläggas att syftet med detta stöd är att få igång marknaden i ett tidigt skede.
Figur 29 visar en sammanställning av de skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar
storskalig solkraft: fastighetsskatten, solcellsstöd samt elcertifikat.
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Eftersom solcellsstödet motsvarar en så stor summa i stöd per kWh blir resultatet att storskalig solkraft
med dessa antaganden får en positiv nettopåverkan på cirka 103 öre per kWh.
Figur 29: Skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar storskalig solkraft
Solkraft (storskalig): Skatter, avgifter (-), stöd ,
undantag (+) [öre/kWh]
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I Figur 30 visas motsvarande graf för småskalig solkraft för det fall då producenten använder elen själv.
Elen för solkraft anses vara egenproducerad förnybar el då den produceras och används bakom samma
mätpunkt. Småskalig solkraft betalar till skillnad från storskalig solkraft inte någon fastighetsskatt. Likt
fallet med storskalig solkraft får solcellsstödet en stor påverkan. Elcertifikat erhålls på samma sätt som
för storskalig solkraft, även om det bör tilläggas att många mikroproducenter inte ansöker om att erhålla
elcertifikat på grund av den administrativa börda det medför.
Genom att elen anses vara egenanvänd mikroproducerad förnybar el så gäller energiskatteundantaget,
det vill säga att om elen aldrig överförs till koncessionspliktigt nät så beläggs den inte med energiskatt.
Här har värdet om 29,4 öre per kWh används, vilket är den generella nivån på energiskatt i el (i vissa
kommuner i norra Sverige samt för vissa aktörer och användningsområden används lägre
energiskattenivåer).
För många aktörer (exempelvis privatpersoner och fastighetsbolag) är moms en kostnad, och till
energiskatten på 29,4 öre bör således momsbesparingen (hela elprisets moms) läggas till. Figuren visar
dock utan moms. Undantaget med reducerad inmatningstariff gäller för denna typ av kraftproduktion.
Storleken på inmatningstariffen beror på vilket elnätsbolags elnät som aktörens anläggning är kopplat
till. Det värde som redovisas i Figur 30 är en generell genomsnittlig lägre kostnad i öre per kWh som är
framräknad så som beskrivs i 3.4.
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Sammanvägt innebär dessa stöd och undantag en positiv nettopåverkan på cirka 136 öre per kWh för
småskalig egenanvänd solkraft.
Figur 30: Skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar småskalig solkraft under
de perioder då aktören själv använder elen
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Skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar småskalig solkraft som matas ut på nätet
visas i Figur 31.
Denna är i stort lik det som gäller för småskalig solkraft som egenanvänds istället för att matas ut.
Skillnaden gäller undantag från konsumtionsskatt, där aktören istället för att undslippa energiskatten
och moms (förutsatt att moms är en kostnad för aktören) istället får 60 öre per kWh som matas ut i form
av en skattereduktion. Skattereduktionen räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt. Totalt
innebär stöden och undantagen som riktar sig mot småskalig solkraft som matas ut på nätet en positiv
nettopåverkan på cirka 167 öre per kWh för denna kraftproduktionsform.
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Figur 31: Skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar småskalig solkraft som
matas ut på nätet

Solkraft (småskalig), utmatning: Skatter, avgifter
(-), stöd , undantag (+) [öre/kWh]
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4.1.5

Kraftvärme

Då det i detta kapitel skrivs kraftvärmeproduktion avses elproduktionsdelen ifrån denna. Elproduktion
från kraftvärme beläggs med fastighetsskatt, utsläppsrätter, energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt och
NOx-avgift. Ett antal undantag finns (exempelvis för biobränslebaserad kraftvärme), dessa redovisas
löpande nedan. Alla anläggningar förutsätts vara relativt stora. Exempelvis räknas med att alla betalar
NOx-avgift, vilket enbart gäller för anläggningar över 25 GWh.
Det är viktigt att notera att energiskatten och koldioxidskatten enbart gäller för den delen av
elproduktionen som används internt i anläggningen, så kallad hjälpkraft (cirka 1,5 procent). Kostnaden
i öre per kWh för utsläppsrätter har beräknats med ett utsläppsrättspris på 8 euro per ton. Det har även
antagits att en del bränsle i kraftvärme baserat på olja, kol eller torv ger 30 procent el, 60 procent värme
och 10 procent förluster. Motsvarande siffror för gas antogs vara att en del bränsle ger 45 procent el,
45 procent värme och 10 procent förluster. Svavelskatten och NOx-avgiften baserar i de flesta fall sig
på värden från en Elforsk-rapport (”El från nya anläggningar”) från 2014. De anläggningar som ingår i
denna rapport har olika stor installerad kapacitet, något som kan påverka storleken på svavelskatten
och NOx-avgiften. I det fall att det saknats i rapporten har branschkunniga kontaktats och gjort
utlåtanden. Graden av avsvavling samt rening påverkar även mycket hur stor svavelskatten respektive
NOx-avgiften blir. Värdena på svavelskatten och NOx bedöms därför vara osäkra.
Uppskattningen av storleken på fastighetsskatten i öre per kWh kommer från Svensk Energi och har
stämts av mot andra källor.
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Figur 32 visar en sammanställning över de skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar
elproduktionen från oljeeldad kraftvärme. Denna produktionsform beläggs med ett antal skatter och
avgifter: fastighetsskatten, utsläppsrätter, energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt och NOx-avgift. Det är
dock viktigt att notera att energiskatten och koldioxidskatten enbart gäller för den delen av
elproduktionen som används internt i anläggningen, så kallad hjälpkraft (cirka 1,5 procent).
Sammanvägt ger skatterna och avgifterna som riktar sig mot oljeeldad kraftvärme en negativ
nettopåverkan på cirka 4 öre per kWh.
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Figur 32: Skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar elproduktionen från
oljeeldad kraftvärme

Källa: Sweco
Figur 33 visar skatter, avgifter, stöd och undantag som påverkar koleldad kraftvärme. Denna är i stort
lik den för oljebaserad kraftvärme. Sammanvägt ger skatterna och avgifterna som riktar sig mot koleldad
kraftvärme att denna får en negativ nettopåverkan på 4 öre per kWh.
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Figur 33: Skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar elproduktionen från
koleldad kraftvärme

Kraftvärme - kol: Skatter, avgifter (-), stöd ,
undantag (+) [öre/kWh]
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Källa: Sweco
I Figur 34 visas motsvarande graf för gaseldad kraftvärme. Gaseldad kraftvärme har de flesta
kostnadsposter som olje- och koleldad kraftvärme har. Noterbart är att NOx-utsläppen från gaseldning
är så låga att en nettovinst sker vad gäller NOx-avgiften. En ytterligare skillnad är att svavelutsläppen
från gaseldning är så låga att de ligger under gränsnivåerna för att betala svavelskatt. Sammanvägt ger
skatterna och avgifterna som riktar sig mot gaseldad kraftvärme en negativ nettopåverkan på cirka 2
öre per kWh.
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Kraftvärme - gas: Skatter, avgifter (-), stöd , undantag
(+) [öre/kWh]

Figur 34: Skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar elproduktionen från
gaseldad kraftvärme.
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Figur 35 visar grafen för avfallseldad kraftvärme. Avfallseldade kraftvärmeverk är skyldiga att inneha
utsläppsrätter men är undantagna energiskatt, koldioxidskatt samt svavelskatt. Generellt är NOxutsläppen så låga av NOx-avgiften innebär en nettointäkt för avfallseldad kraftvärme.
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Figur 35: Skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar elproduktionen från
avfallseldad kraftvärme
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Sammanvägt ger skatterna och avgifterna som riktar sig mot avfallseldad kraftvärme en negativ
nettopåverkan på cirka 3 öre per kWh. Det är dock viktigt att notera att det incitament som avfallsskatten
ger inte innefattas här. Aktörer som tar emot och förbränner avfall får betalt för detta, eftersom detta gör
att avfallsskatten som läggs på deponering undviks.
Figur 36 visar grafen för torveldad kraftvärme. Torveldade kraftvärmeverk är skyldiga att inneha
utsläppsrätter men betalar inte energiskatt och koldioxidskatt. Generellt är NOx-utsläppen så låga av
NOx-avgiften innebär en nettointäkt för torveldad kraftvärme. Torveldning kan erhålla elcertifikat (de
första 15 åren), vilket gör att torveldad kraftvärmeproduktion totalt sett får en positiv nettopåverkan på
cirka 12 öre per kWh.
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Figur 36: Skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar elproduktionen från
torveldad kraftvärme
Kraftvärme - torv: Skatter, avgifter (-), stöd, undantag
(+) [öre/kWh]
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Källa: Sweco
I Figur 37 visas motsvarande graf för biobränslebaserad kraftvärme. Biobränslebaserad kraftvärme är
undantagen energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt samt ingår ej i handeln med utsläppsrätter.
Vanligtvis är utsläppen av NOx så låga att anläggningen får tillbaka mer av NOx-avgiften än vad som
betalats in. Biobränsleeldad kraftvärme kan erhålla elcertifikat (under anläggningens första 15 år). Totalt
sett ger dessa skatter, avgifter, stöd och undantag en positiv nettopåverkan på cirka 16 öre per kWh för
biobränsleeldad kraftvärmeproduktion.
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Figur 37: Skatter, avgifter, subventioner och undantag som påverkar elproduktionen från
biobränslebaserad kraftvärme.
Kraftvärme - biobränsle: Skatter, avgifter (-), stöd,
undantag (+) [öre/kWh]
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4.2

Sammanfattande överblick

Figur 38 visar en översikt av hur skatter, avgifter, subventioner och undantag påverkar olika former av
kraftproduktion.
.
Det finns betydande skillnader i dessa styrmedels nettopåverkan på kraftproduktionsslagen. Förnybar
produktion (samt torveldad kraftvärme) – och då särskilt småskalig sådan – får en positiv nettopåverkan
medan vattenkraft, kärnkraft och avfalls- och fossileldad kraftvärme får en negativ nettopåverkan.
Värdena är i olika stor grad osäkra, samtidigt som det finns andra aspekter som påverkar kostnader och
intäkter för olika kraftproduktionsslag. Men översikten ger en indikation om omfattning och inriktning för
styrmedel riktade mot.
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Sammanväging påverkan per kraftslag från de skatter, avgifter, stöd och undantag som
innefattas i denna studie (öre/kWh)
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Källa: Sweco
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Figur 38: En översikt av hur skatter, avgifter, subventioner och undantag som innefattas i
denna studie påverkar olika former av kraftproduktion
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