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Sammanfattning 
Sverige har via EU, inom OECD och FN på olika sätt uttalat ambitioner att avskaffa 
klimatskadliga subventioner globalt, vilket rimmar illa med att vi har rikligt med såd-
ana subventioner i vår egen svenska statsbudget. Sedan lång tid tillbaka redovisar re-
geringen olika skatteundantag i budgeten. Skattebefrielse eller nedsättningar av skat-
ter för användning av fossila bränslen inom olika branscher och sektorer medför skat-
teutgifter som måste redovisas.  

Att klimatskadliga subventioner existerar i Sverige är därmed lätt att konstatera. Lik-
nande subventioner finns i de flesta europeiska länder. Fossila subventioner är skad-
liga för såväl samhällsekonomin som miljön och står i direkt motsats till de klimat- 
och miljöpolitiska målen. Det börjar dessutom bli bråttom att fasa ut subventionerna 
om de internationella ambitioner kring både klimat och subventioner som Sverige och 
EU står bakom ska kunna uppfyllas.  

Sammantaget uppgår dessa svenska skatteutgifter till cirka 30 miljarder per år. Skat-
teundantag för fossila bränslen utgjorde 12,4 miljarder i 2017 års statsbudget. Den en-
skilt största posten var skattenedsättningen för dieselbränsle, omkring 8 miljarder. 
Reseavdrag och förmånsbilssystemet skapade intäktsförluster på ytterligare minst 7,3 
miljarder. Därtill kommer gratis tilldelning av utsläppsrätter och överskott av ut-
släppsrätter, skattebefrielsen för bränsle till utrikesflyget, momsbefrielser och drifts-
bidrag. 

Tabell 1. Summering av klimatskadliga subventioner 2017. 

Klimatskadliga subventioner Miljarder Källa 

Skatteundantag för fossila bränslen                    12,4 prognos 20171 

Reseavdraget2 5,6 prognos 20171 

Förmåner till fossildrivna bilar 1,8 egen beräkning3 

Gratis tilldelning av utsläppsrätter inom EU 1 egen beräkning3 

Värdet av överskott på utsläppsrätter 2016 0,2 egen beräkning3 

Skattebefrielse för utrikesflyget (minimisiffra) 6,4 egen beräkning3 

Momsbefrielse för internationella resor (minimisiffra) 0,7 egen beräkning3 

Nedsatt moms för inrikesresor (beräknad fossil andel) 1,8 egen beräkning3 

Bidrag till drift av kommunala flygplatser (endast statlig del) 0,1 skrivelse NV28 

Summa: 29,9  

                                                      
1 Regeringens skrivelse 2016/17:98ö, Redovisning av skatteutgifter 2017. 
2 Reseavdrag ges i huvudsak för resor till och från arbetet i bilar som drivs på fossil energi. 
3 Egna beräkningar redovisas under respektive kapitel i genomgången. 

https://data.riksdagen.se/fil/62613504-582F-468D-91F2-94DF4A553B10
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Icke prissatt klimatpåverkan från livsmedel 9-12 egen beräkning3 

Skattenedsättning för fossil del av avfallsförbränning 0,6-3,7 egen beräkning3 

 

Klimatskadliga subventioner kan definieras bredare än bara regelrätta skatteundantag 
och direkta bidrag. Det kan också handla om de dolda subventioner som uppstår då 
det görs avsteg från principen om att förorenaren ska betala och en verksamhet eller 
sektor på så sätt inte står för de fulla samhällskostnader den orsakar genom sin kli-
matpåverkan. I denna rapport ges två exempel på avsteg från principen om att förore-
narna ska betala: Klimatpåverkan från livsmedelskonsumtionen omfattas inte av kli-
matskatter, vilket innebär en subvention. Enbart för köttkonsumtionen, där klimatpå-
verkan inom sektorn är störst, är subventionen i storleksordningen 9-12 miljarder. Ett 
annat avsteg från principen om att förorenaren betalar är skattenedsättningen för den 
fossila andelen av avfallsförbränningen, vilket motsvarar en subvention på ytterligare 
0,6-3,7 miljarder. 

Naturskyddsföreningen anser att merparten av alla klimatskadliga subventioner bör 
kunna avvecklas snarast möjligt, och senast till slutet av nästa mandatperiod år 2022. 
De mest klimatskadliga subventionerna bör avvecklas först. I de fall en avveckling av 
subventioner innebär kännbara skattehöjningar för konsumenter och företag kan de 
behöva fasas ut i flera steg. Därför är det viktigt att påbörja utfasningen tidigt i nästa 
mandatperiod.  

Nedsatta skatter för fossila bränslen är den enskilt största typen av subvention. Natur-
skyddsföreningen anser att energiskatten för diesel till fordon ska höjas till samma 
nivå som energiskatten för bensin, samt att samtliga nedsättningar av energi- och 
koldioxidskatter för användning av fossilt bränsle inom industri, kraftvärmeverk, 
gruvindustri, sjöfart samt jord-, skogs- och vattenbruk ska tas bort.  

I de flesta fall utgör energikostnader en liten andel av olika verksamheters totala kost-
nader, därför bör avvecklade skatteundantag som regel kunna bäras utan problem. 
Några undantag är jordbruk och fiske, där energikostnaderna är en stor andel av total-
kostnaderna och lönsamheten låg. I dessa fall är det rimligt med kompensation i andra 
former för avvecklade bränslesubventioner.  

Reseavdragen och systemet med förmånsilar gynnar bilåkande, något som idag fram-
förallt görs med fossila bränslen. Naturskyddsföreningen vill därför att reglerna för 
skatteavdrag för resor till och från arbetet reformeras utifrån en färdmedelsneutral 
och avståndsbaserad modell, samt att beskattningen av bilförmån reformeras så att 
beskattning sker till det fulla värdet av förmånen. 

Flyget gynnas av omfattande subventioner, både genom befrielse från energi- och kol-
dioxidskatt men även genom nedsatt moms för inrikesflyget respektive momsbefri-
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else för utrikesflyget. Eftersom dessa subventioner har stöd i tvingande EU-rätt 
och/eller internationella konventioner är de svåra att ta bort nationellt. Sverige behö-
ver därför bedriva ett påverkansarbete för en reform av främst EUs energiskattedirek-
tiv och momsdirektiv samt av luftfartens Chicagokonvention. Under tiden kan vi ge-
nomföra de reformer som vi i Sverige har nationell rådighet över. Naturskyddsför-
eningen vill därför att inrikesflygets bränslesubventioner och momsnedsättning tas 
bort. I de fall detta stöter på hinder kan alternativt en höjd flygskatt införas. För att en 
flygskatt skall kunna motverka effekten av dessa subventioner behöver skattenivåer-
na dock vara mångdubbelt högre än nivån på dagens flygskatt.  

Sammanfattningsvis vill vi genom rapporten belysa det systemfel som uppstår när 
statliga pengar å ena sidan ges till att främja en hållbar omställning samtidigt som 
ännu mer pengar ges i stöd för fortsatt användning av fossila bränslen. Avvecklingen 
av fossila subventioner kommer på kort sikt att generera ökade och stabila skattein-
täkter, då fossila bränslen har en låg priselasticitet. Men för att nå de av riksdagen an-
tagna klimatmålen inom utsatt tid kommer det sannolikt att behövas högre skatte-
nivåer än de som i dag gäller för energi- och koldioxid. 

Naturskyddsföreningens samtliga krav redovisas på sidan 63.  
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Inledning  
Varje vår sedan många år tillbaka presenterar regeringen en skrivelse om vilka skatte-
undantag som finns inom det svenska skattesystemet och vilka kostnader i form av 
uteblivna skatter dessa för med sig.1 Dessa uppgifter finns även redovisade under re-
spektive utgiftsområde i statsbudgeten. Trots detta förefaller skatteundantagens stor-
lek och kostnader vara dåligt kända hos svenska politiker. När Naturskyddsföreningen 
i en kommentar i samband med regeringens presentation av statsbudgeten för 2018 
lyfte fram framförallt de fossila skatteundantagen och deras storlek så väckte det stort 
intresse från såväl media som från politiskt håll. 

Det finns många slags skatteundantag och många av dem är helt legitima och förståe-
liga. Bland de största återfinns sänkt moms för mat och resor. År 2017 omfattar de 
svenska skatteundantagen totalt 181 miljarder kronor brutto. Skatteundantag kan vara 
ett verksamt alternativ till direkta bidrag och stöd till olika verksamheter som sam-
hället vill främja. Men när skatteundantagen kommer i direkt motsats till andra sam-
hällspolitiska mål, exempelvis miljömålen, blir de kontraproduktiva. Att subvention-
era användning av fossila bränslen inom olika sektorer motverkar de av riksdagen 
antagna klimatmålen.  

Det är ineffektiv miljöpolitik att ge bidrag till klimatsmarta lösningar samtidigt som 
generösa skatteundantag gör det billigt för vissa att fortsätta använda fossila bränslen. 
När de olika undantagen infördes var det kanske i en politisk situation som krävde 
sådana politiska hänsyn för att skatterna alls skulle kunna införas. Men eftersom 
merparten av de skatteundantag som diskuteras här är mycket gamla, i många fall 50 
eller 60 år, kvarstår inte längre den politiska situation som en gång gjorde undantagen 
nödvändiga. 

Att olika näringsgrenar och verksamheter inte behöver betala sina verkliga miljökost-
nader leder till suboptimering. Incitamenten försvinner för energieffektivisering, 
övergång till förnybara bränslen eller elektrifiering av i dag fossildrivna processer.  

Bakgrund 
Målsättningen i Parisavtalet från 2015 är att hålla höjning en av den globala medel-
temperaturen väl under två grader och göra ansträngningar att nå under 1,5 grader. 
Därtill innehåller avtalet en skrivning om att nå netto-nollutsläpp under den andra 
halvan av detta århundrade och att ”finansiella flöden ska göras förenliga med en väg 
mot låga utsläpp av växthusgaser och klimatresilient utveckling.” 4 

Denna skrivning ger ett starkt stöd för avveckling av klimatskadliga subventioner, 
liksom följande: 

                                                      
4 Godkännande av klimatavtalet från Paris. Regeringens proposition 2016/17:16. 

http://www.regeringen.se/4a75ca/contentassets/618f83b8918f4f34bb1ae06b62aae8f2/godkannande-av-klimatavtalet-fran-paris-prop.-20161716
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 EU-kommissionen skriver 2017 i sin andra rapport om tillståndet inom energi-
unionen: ”att teknik och resurser som är under utfasning eller inte kan antas vara 
hållbara på lång sikt bör inte stödjas genom offentliga medel.”5 

 EU har också via G7, en sammanslutning av den industrialiserade världens sju 
största ekonomier – där EU deltar, åtagit sig att avveckla ineffektiva fossila bräns-
lesubventioner före 2025.6 

 G20-gruppen, där EU också ingår som en part, beslöt sig redan 2009 för att uppmana 
medlemsländerna att avveckla ineffektiva fossila subventioner, åtagandet har upp-
repats varje år sedan dess i resolutioner från G20-gruppens möten.7 

 EU-kommissionen har upprepade gånger uppmanat medlemsstaterna att avveckla 
sina miljöskadliga subventioner till 2020, inklusive sådana till fossila bränslen.8 

 FNs Agenda 2030 innehåller i mål 12 följande skrivning. (12.c) ”Rationalisera ineffek-
tiva subventioner av fossila bränslen som uppmuntrar till slösaktig konsumtion genom att 
undanröja snedvridningar på marknaden, i enlighet med nationella förhållanden. Detta kan 
till exempel omfatta att omstrukturera beskattningen och avveckla eventuella skadliga sub-
ventioner för att avspegla deras effekter på miljön…” 9 

Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform, FFFSR, är en informell grupp av länder utanför 
G20, däribland Sverige och övriga nordiska länder. Initiativet har till målsättning att 
skapa politisk enighet kring betydelsen av att reformera stödet till fossila bränslen.10 
Här är dock fokus på stöd till fossila bränslen i utvecklingsländer, fossila subvention-
erna i de nordiska länderna berörs inte. FFFSR ställer krav på transparens kring olika 
länders fossila subventioner, ambitiösa skattereformer och riktat stöd till de allra fat-
tigaste för att dämpa effekterna av minskat stöd till fossila bränslen. 

När FFFSR:s upprop mot fossila subventioner presenterades under klimatmötet i Paris 
2015 höll statsminister Stefan Löfven ett tal. Han sade då bland annat: ”Det är impone-
rande att så många länder och organisationer nu har slutit sig samman för att fasa ut subvent-
ioner till fossila bränslen. Detta är en nyckelfråga som det internationella samfundet måste lösa 
för att möjliggöra hållbar utveckling.” 11  

I Nordiska ministerrådets miljöhandlingsprogram för 2013-2018 finns också mål om att 
avskaffa miljöskadliga subventioner till 2020.12  

En studie av globala fossila subventioner utgiven av Nordiska ministerrådet uppskat-
tar dessa till totalt cirka 425 miljarder dollar för år 2015, till både produktion och kon-
sumtion.13 

                                                      
5 Second report of the State of the Energy Union. Eu-kommissionen, COM(2017) 53 final, sid 11. 
6 G7 Rome Energy Ministerial Meeting, Rome, 9-10 April 2017, Chair’s Summary. 
7 G20-leaders declaration, G20-meeting, Hamburg, Germany 2017. 
8 Phase-out 2020: monitoring Europe's fossil fuel subsidies,ODI, Report, september 2017. 
9 Agenda 2030 - mål för hållbar utveckling, mål 12.c. 
10 Friends of Fossil Fuels Subsidy Reform,webbplats. 
11 Broad consensus on phasing out of fossil fuel subsidies, pressmeddelande på regeringens webbplats. 2015-01-12. 
12 Nordisk miljøhandlingsprogram 2013-2018. Nordiska ministerrådet 2013.  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2nd-report-state-energy-union_en.pdf
http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/energy_chairs_summary.pdf
https://www.g20.org/Content/EN/_Anlagen/G20/G20-leaders-declaration.pdf;jsessionid=D8B1568A990F5B4B1EA7EDAC8BD4F97A.s4t1?__blob=publicationFile&v=11
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11762.pdf
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/hallbar-konsumtion-och-produktion/
http://fffsr.org/
http://www.government.se/articles/2015/12/broad-consensus-on-phasing-out-of-fossil-fuel-subsidies/
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:701877/FULLTEXT01.pdf
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En aktuell studie från OECD anger summan till minst 373 miljarder dollar för 2015 (ex-
klusive exportkrediter och lån)14 En annan studie, av ekonomer verksamma inom den 
internationella valutafonden, IMF, kommer fram till en betydligt högre summa, 5 300 
miljarder dollar för samma år.15 De inkluderar då uppskattningar av externaliserade 
klimatskadekostnader. De fossila subventioner inom EU beräknas i en annan studie 
till minst 1 000 miljarder kronor årligen, varav 845 miljarder som skatteundantag.8  

Författarna till IMF-studien sam-
manfattar effekterna av dessa 
subventioner så här: ”Det fortsatt 
höga intresset för reformer av ener-
giskatter och subventioner återspeglar 
en ökad insikt kring de perversa miljö- 
och skattemässiga, makroekonomiska 
och sociala konsekvenserna av att 
subventionera fossila bränslen. Fak-
tum är att det är svårt att tänka sig 
produkter som är mer skadliga att 
subventionera än just fossila bränslen.  

Dessa subventioner: 

 Skadar miljön: bland annat via fler 
förtida dödsfall orsakade av luft-
föroreningar, förvärrad trängsel 
och andra skadliga effekter i 
transportsystemet samt via ökade 
utsläpp av växthusgaser.  

 Förorsakar stora budgetmässiga 
kostnader för staten, som behöver 
finansieras genom en kombina-
tion av högre statsskuld, höjda 
skatter och/eller lägre offentliga 
utgifter, vilket i sin tur kan minska 
den ekonomiska tillväxten. 

 Motverkar nödvändiga investeringar i energieffektivisering, förnybar energi och nya energi-
system samt ger en ökad nationell sårbarhet i förhållande till svängningar i de internationella 
energipriserna.  

 Är ett mycket ineffektivt sätt att stödja låginkomsthushåll, eftersom de flesta fördelarna 
med låga energipriser läcker över till de rikare delarna av befolkningen.” 

                                                                                                                                                                      
13 Making the Switch, From fossil fuel subsidies to sustainable energy, Nordic Counsel of Ministers, 2017. 
14 OECD Fossil Fuels Subsidies 373 billion 2015, Carbon brief webbplats, 2018. 
15 How Large Are Global Fossil Fuel Subsidies? David Coady et al, World Development, Volume 91, March 2017, sid. 1. 

Figur 1. Fossila skatteundantag per capita i 11 EU-länder 
samt EU självt, totalt 838 miljarder kronor. Källa: ODI.8 
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https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1094676/FULLTEXT02.pdf
https://www.carbonbrief.org/oecd-fossil-fuel-subsidies-373-billion-2015
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X16304867?via%3Dihub
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Vad är klimatskadligt? 
Varje land som har ratificerat FNs klimatkonvention har skyldighet att föra statistik 
över alla antropogena utsläpp av växthusgaser samt över förändringar i kolbindningen 
i biologiska system och årligen rapportera in dessa data till FN.16 Alla utsläpp och ak-
tiviteter som omfattas av denna rapportering är att betrakta som klimatskadliga. 

All användning av fossila bränslen bidrar till en ökad växthuseffekt, liksom förbrän-
ning av avfall som innehåller fossila komponenter (plast) och lösningsmedelsanvänd-
ning m.m. Marknära ozon och fluorerade gaser bidrar också. Därtill räknas jordbrukets 
utsläpp av lustgas och metan som klimatpåverkande, liksom förändringar i mark-
användning som leder till ökade utsläpp. 

Definition av subventioner  
Det finns flera parallella definitioner av begreppet subvention. Världshandels-
organisationen WTO antog 1994 en definition som har accepterats av alla WTOs 
medlemsstater: “Any financial contribution by a government, or agent of a government, that is 
recipient-specific and confers a benefit on its recipients in comparison to other market partici-
pants.”  Om subventionen berör export så är den förbjuden.17 

Definitionen tar upp: 

 Direkta monetära överföringar (exempelvis bidrag, lån, lånegarantier, mm). 
 Skatteundantag från en beskattningsnorm inom ett visst område (leder till skatte-

utgifter för staten). 
 Tillhandahållande av varor och tjänster från det offentliga under marknadspris. 
 Inkomststöd och prisstöd. 

OECD lade 1998 och 2005 fram en liknande definition av miljöskadliga subventioner: 
“a result of a government action that confers an advantage on consumers or producers, in order 
to supplement their income or lower their costs, but in doing so, discriminates against sound 
environmental practices.” 18  

Här betonas miljöskadliga subventioners skadeverkningar på miljöpolitiska styrmedel 
och att fördelen för mottagaren av subventionen ofta kan vara minskade kostnader 
snarare än ökade intäkter. 

                                                      
16 National Inventory Report Sweden 2017, Naturvårdsverket 2017. 
17 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, WTO 1994. Ungefärlig översättning: ”Varje ekonomiskt bidrag från en 

regering, eller ett regeringsorgan, som är mottagarspecifik och ger en fördel till sina mottagare i jämförelse med andra mark-

nadsaktörer.” 
18 Reforming Environmentally Harmful Subsidies, Institute for European Environmental Policy, 2007. Ungefärlig översättning: 

”Ett resultat av en regeringsåtgärd som ger konsumenter eller producenter en fördel genom att öka deras inkomster eller sänka 

deras kostnader, men som genom detta motverkar sund miljöpraxis.” 

  

        

http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/2016/data-metoder/nir-se-submission-2017.pdf
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf
http://ec.europa.eu/environment/enveco/others/pdf/ehs_sum_report.pdf
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Avgränsningar 
Denna rapport fokuserar på nationella klimatskadliga skatteundantag och därmed 
förknippade skatteutgifter av olika slag. Det är den dominerande formen för subvent-
ioner i Sverige. Riksrevisionen har i en granskning av den svenska redovisningen av 
skatteutgifter definierat dessa så här:  
”Skatteutgifter är i huvudsak stöd som uppstår genom särregler i skattelagstiftningen. För att 
kunna avgöra om det rör sig om en skatteutgift och till vilket belopp den uppgår måste det fin-
nas en jämförelsenorm för skattesystemet. Det är i avvikelsen mellan jämförelsenorm och skat-
teregler som skatteutgiften uppstår.” 19  

Därtill lämnas i denna rapport två exempel på klimatskadliga subventioner inom om-
råden som för närvarande inte är föremål för miljö- eller klimatskatter. Icke prissatt 
klimatpåverkan från livsmedel, främst köttkonsumtion, och den fossila andelen av 
avfall som förbränns.  

Skatteundantag som i huvudsak är icke-fossila som exempelvis skattebefrielse för 
biobränslen och nedsatt energiskatt för elförbrukning inom olika områden berörs inte 
särskilt. 

Det finns därutöver ett antal i bredare mening potentiellt miljöskadliga subventioner 
som inte primärt kan klassas som klimatskadliga, dessa har också utelämnats. Det 
betyder inte att de på något sätt skulle vara oviktiga, en bredare genomlysning av 
samtliga miljöskadliga subventioner är välkommen, men ligger utanför ramarna för 
denna rapport. En översiktlig sådan analys har också gjorts av Naturvårdsverket under 
2017.28 

Några direkta statliga bidrag till fossil verksamhet finns inte i vårt land såvitt det är 
känt. Lån och exportgarantier till fossila investeringar kommer att granskas separat i 
senare rapporter från Naturskyddsföreningen. De inkomststöd som finns exempelvis 
inom jordbruket (gårdsstöd m.m.) är kopplade till gårdens areal och inte direkt kopp-
lade till utsläpp av växthusgaser, även om de indirekt via gårdens produktion kan ha 
klimatpåverkan. Prisstöd finns inte längre till det svenska jordbruket, med undantag 
av ett litet prisstöd till rennäringen. 

 

 

  

                                                      
19 Regeringens skatteutgiftsredovisning - som riksdagen vill ha den? RIR 2017:12 

https://www.riksrevisionen.se/PageFiles/26817/RiR_2017_12_SKATTEUTGIFTER_ANPASSAD.pdf
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Summering av klimatskadliga subventioner 
Skatteundantagen och deras sammanhängande skatteutgifter redovisas som tidigare 
nämnts samlat av regeringen i en särskild årlig skrivelse till riksdagen.1 De anges 
också i statsbudgeten under respektive utgiftsområde. Sammantaget är skatteutgif-
terna på grund av skattelättnader betydande, omkring 181 miljarder eller 18 procent av 
statsbudgeten. Merparten av detta är dock inte klimatskadligt. De klimatskadliga sub-
ventionerna uppgick 2017 sammanlagt till omkring 30 miljarder. Se en detaljerad re-
dovisning av alla medräknade subventioner i tabell 2 på nästa sida.  

Går det att ta bort dessa subventioner? 
Behovet av att ta bort dessa subventioner har påtalats av internationella organisation-
er. OECD genomförde 2014 en granskning av den svenska miljöpolitiken. Under rubri-
ken ”Mot en grön tillväxt” lämnades bland annat följande rekommendation till Sverige:  
”Genomför en systematisk utvärdering av incitamentsmixen i transportsektorn: bränsleskatter för 
motorfordon, fordonsskatter, den skattemässiga behandlingen av biobränslen, beskattningen av 
tjänstebilar samt reseavdrag vid bilpendling. Reformera den skattemässiga behandlingen av tjäns-
tebilar. Höj energiskattesatsen på diesel, för att uppnå energiskattemässig paritet med bensin”  20 

I en annan OECD-rapport från 2017, ”Investing in Climate, Investing in Growth” sägs 
om fossila subventioner att: ”Det finns ett behov av att accelerera reformtakten för ineffektiva 
fossila subventioner och bredda basen för prissättning av växthusgasutsläpp.”  21 

Att fasa ut dessa olika subventioner, helt eller delvis, skulle kunna ge flera positiva 
följdeffekter. Det skulle både ge ökade intäkter till statskassan och minskade utsläpp 
till följd av att mottagarna av subventionerna vidtar åtgärder för att minska sina kost-
nader. En utfasning av skatteundantagen ger också ökade incitament för energieffek-
tivisering och övergång till förnybara bränslen eller till elektrifiering.  

Det är emellertid inte helt oproblematiskt att ta bort alla dessa subventioner. Det krävs 
politiskt mod för att våga utmana resursstarka grupper som riskerar att bli av med 
förmåner som de har vant sig vid. För vissa skatteundantag finns det på kort sikt få 
kostnadseffektiva alternativ till att fortsätta att använda fossila bränslen. För dessa 
blir en reform därför av mer fiskal karaktär, men de bidrar ändå till att de berörda 
samhällssektorerna i högre grad får betala för sina verkliga miljökostnader. På längre 
sikt bidrar en avveckling av även dessa klimatskadliga subventioner till omställning-
en till hållbar teknik. 

Några av skattesundantagen har också stöd i EU-lagstiftning eller internationella 
konventioner. Det gör dem svåra att reformera med nationell politik och på kort sikt. 
Här behövs ett politiskt arbete för att reformera bland annat EUs energiskattedirektiv, 

                                                      
20 OECDs granskning av Sveriges miljöpolitik, 2014. kap 3, sid 68. 
21 Investing in Climate, Investing in Growth, OECD 2017, sid 15. 

http://www.regeringen.se/49bbb5/contentassets/bdbff322aa1844948829ac268a13e6a2/oecds-granskning-av-sveriges-miljopolitik-2014
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9717061e.pdf?expires=1513244837&id=id&accname=guest&checksum=DCF7D09DD5CBF7B3A85582A98242728F
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stadsstödsreglerna och deras gruppundantagsförordningar, momsdirektivet och Chi-
cagokonventionen som reglerar beskattning av flyget och under tiden genomföra de 
nationella reformer vi har full rådighet över. 

 

Subvention 
som Sverige kan 

besluta om på 
egen hand** 

Subvention 
 som kräver internat-
ionella överenskom-

melser*** 

Fossila skatteundantag 2017 Miljoner kr Miljoner kr 

Lägre energiskatt för dieselbränsle 8 200 
 

Energiskattebefrielse för naturgas och gasol som drivmedel 190 
 

Befrielse från energi- och koldioxidskatt för järnvägstrafik 50 
 

Befrielse från energi- och koldioxidskatt för inrikes sjöfart* 650 
 

Energiskattebefrielse för bränsle till inrikesflyget* 860 
 

Befrielse från energi- och koldioxidskatt för utrikesflyget 
 

6 400 

Nedsatt energi- och koldioxidskatt för bränsle till 
fordon i gruvindustriell verksamhet 

400 
 

Nedsatt energiskatt och befrielse från koldioxidskatt 
på fossilt bränsle i kraftvärmeverk 

210 
 

Värdet av gratis tilldelning av utsläppsrätter 
inom EUs system för utsläppshandel, el- och värmesektorn  

230 

Värdet av överskott av gratis tilldelade utsläppsrätter 
inom EUs system för utsläppshandel, el- och värme  

80 

Nedsatt energi- och koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen 
inom industrin**** 

890 
 

Värdet av gratis tilldelning av utsläppsrätter 
inom EUs system för utsläppshandel, industrisektorn  

770 

Värdet av överskott på gratis tilldelade utsläppsrätter 
inom EUs system för utsläppshandel, industrisektorn  

150 

Nedsatt energiskatt på uppvärmningsbränslen 
inom jord-, skogs- och vattenbruk**** 

80 
 

Nedsatt koldioxidskatt för dieselbränsle till arbetsmaskiner 
och fartyg inom jord-, skogs- och vattenbruk 

820 
 

Övriga klimatskadliga skatteundantag 2017 
  

Avdrag för resor till och från arbetet 5 600 
 

Bilförmån inklusive förmån av fritt eller delvis fritt drivmedel 1 700 
 

Momsbefrielse för internationella resor 
 

720 

Nedsatt moms för inrikes personbefordran, netto 1 800 
 

Driftsbidrag till kommunala flygplatser 100 
 

Summa 21 550 8 350 

Icke prissatt klimatpåverkan från livsmedel 9 000-12 000 
 

Skattenedsättning för fossil andel av avfallsförbränning 600-3 750  

 

* Undantag från skattebefrielse för inrikestrafik möjligt enligt EUs energiskattedirektiv. 

** Undantag som främst har stöd i nationell lagstiftning, ej styrda av tvingande EU-rätt. 

*** Undantag som har stöd i tvingande EU-rätt och/eller internationella konventioner. 

**** Nedsättningen av koldioxidskatten med 20 procent borttagen fr.o.m. 2018. Detta minskar subventionen med 

40 miljoner för jordbrukets del och med 260 miljoner för industrin del. 

Tabell 2. Sammanställning av klimatskadliga subventioner som behandlas i denna 
rapport, samt på vilken beslutsnivå de kan reformeras. 
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Viktigt att tänka på vid avveckling av subventioner är att den verkliga skatteintäkten 
lär bli lägre än de bruttosiffror som vi redovisat här. De lär även minska i takt med att 
människor anpassar sitt beteende till den nya prisbilden, exempelvis genom att effek-
tivisera sitt resande. Samtidigt är priselasticiteten för exempelvis diesel väldigt låg, 
mellan -0,2 till -0,1, vilket betyder att om priset ökar med 1 procent så minskas kon-
sumtionen med 0,2-0,1 procent. Därmed kan skatteintäkterna för en borttagen diesel-
skattelättnad förväntas ligga ganska nära de siffror som används i denna rapport och 
som huvudsakligen kommer från regeringens årliga redovisning av skatteutgifter.1  

Vad är rätt normerande skattenivå? 
Ett avskaffande av klimatskadliga subventioner är med all sannolikhet i sig inte till-
räckligt för att nå ett fossilfritt samhälle. Det krävs en lång rad av olika styrmedel för att 
nå dit inom de uppsatta tidsramarna. Avveckling av skatteundantag är dock ett väldigt 
kostnadseffektivt verktyg och ett sätt att sända mer korrekta prissignaler till mark-
naden. Principen om att förorenaren ska betala kan därmed tillämpas fullt ut, utan 
marknadssnedvridande undantag. Det är dock inte självklart att dagens normerande 
skattenivåer för energi- och koldioxidskatt innebär en full internalisering av samhällets 
externa miljökostnader, särskilt framtida klimatskadekostnader är svåra att beräkna.22  

 Osäkerhet i 
ekonomisk 
värdering 

   

Osäkerhet i 
klimateffek-

terna 
 

Marknads-
prissatta 

Icke marknads-
prissatta 

Indirekta följdef-
fekter 

 
Kontinuerliga 
förändringar 

Minskade skördar, 
ökad skogstillväxt 

Artutrotning, vatten-
brist 

Svält 

 
Slumpvisa eller 

språngvisa  
effekter 

Översvämningar, 
torka 

Översvämningar, 
torka, förlorade liv 

Folkförflyttningar, 
konflikter om resur-

ser, ekologiska 
kollapser 

 
Systemföränd-
ringar, tipping 

points 
 

Allt ovan plus havs-
försurning, irrever-
sibla förluster, me-

tanavgång, etc. 

Allt ovan plus reg-
ionala kollapser, 

väpnade konflikter, 
delar av jorden blir 

obeboeliga 

 
Självförstärkande 

mekanismer, 
överraskningar 

 

Metanhydrater i 
grunda havsbottnar, 
regnskog torkar och 

brinner upp. 

Skenande klimat 

 
Figur 2a. Exempel på effekter av klimatförändringar och osäkerheter i deras värdering. 
Källa: Trafikveverket ASEK 6.0.22  

                                                      
22 Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0, kapitel 12, Trafikverket 2016. 

https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/hela_dokumentet_asek_6_0.pdf
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I Sternrapporten 2006 gjordes ett försök att värdera klimatskadornas kostnader.23 Där 
anges en värdering på mellan 0,60 och 2,40 kronor per kilo koldioxid vid ett ”business 
as usual”-scenario beroende på hur många typer av klimatskador som togs med. Här 
ingår inte kostnader för svårvärderade skadeeffekter på grund av eventuella framtida 
katastrofer. Detta är att jämföra med koldioxidskattens 1,14 kronor per kilo i dag. Vid 
en fullständig internalisering av även framtida klimatskador blir skattenivåerna san-
nolikt väsentligt mycket högre. Uppskattningar av detta saknas dock inom forsk-
ningslitteraturen. Trafikverket rekommenderar 2,5 kr/kg för känslighetsanalyser och 
bl.a. Ackerman (2009)24 har kommit fram till 5 kr/kg CO2 när risker för framtida kata-
strofer har tagits i beaktande. 

Ett annat alternativ är att utgå ifrån vilken skattenivå som krävs för att vi ska kunna 
nå de uppsatta klimatmålen i tid. Det kan mycket väl vara en nivå som ligger över de 
externa miljökostnaderna om det är vad som krävs för att tillräckligt snabbt nå till-
räckligt styrande effekter. 

 
 

Personbil, bensin Personbil, diesel 
Tung lastbil 

utan släp 
Tung lastbil 

med släp 

Landsbygd 98-126 % 65-79 % 33-37 % 29-32 % 

Tätort 84-101 % 53-60 % 38-42 % 42-47 % 

Totalt 92-114 % 62-73 % 32-36 % 30-32 % 

 
Figur 2b. Internaliseringsgrad i procent (skatter/marginalkostnader) för vägtrafikens 
externa effekter.40 

Internaliseringsgraden för vägtrafikens miljökostnader har uppskattats av Trafikana-
lys i en rapport från 2011.40 Där framkommer att den totala drivmedelbeskattningen, 
med undantag för bensinbilar, har långt kvar för att nå upp till full internalisering, 
sannolikt är situationen likartad för andra områden inom energibeskattningen. Det 
bör noteras att även om bensinbilarna enligt rapporten från Trafikanalys betalar sina 
miljökostnader redan i dag så har inte alla de långsiktiga klimatskadorna enligt ovan 
inkluderats i kalkylen. 

Andra skattenedsättningar på energiområdet 
Bland skatteundantagen på energiområdet finns ett antal skatteundantag som i hu-
vudsak berör elförbrukning och biobränslen. Skatteundantagen för elförbrukning 
inom olika sektorer kan inte betraktas som direkt klimatskadliga och behandlas, med 
undantag av den nedsatta energiskatten på el inom industrin, därför inte vidare i 

                                                      
23 Stern Review: The Economics of Climate Change, 2006. 
24 Can We Afford the Future? The Economics of a Warming World, Ackerman, F, Zed Books, London, 2009. 

http://unionsforenergydemocracy.org/wp-content/uploads/2015/08/sternreview_report_complete.pdf
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denna rapport. Det svenska elnätet är till 97,7 procent fossilfritt.25 Biodrivmedel som 
etanol och RME betalar energiskatt, men är befriade från koldioxidskatt. Biogas och 
HVO är helt befriade från bägge dessa skatter. Men befrielsen gäller bara de förnybara 
delarna av bränslet, inblandad bensin och diesel respektive naturgas har inte dessa 
skatteundantag.26 Klimatpåverkan från biobränslen kan vara betydande men är indi-
rekt och svår att kvantifiera, därför utelämnas även dessa skatteundantag från vidare 
granskning i denna rapport. 

I huvudsak icke fossila skatteundantag 
Skatteutgift 2017, 
miljarder kronor 

Energiskattebefrielse för biodrivmedel 7,20 

Energiskattebefrielse för elförbrukning vid bandrift 1,37 

Energiskattebefrielse för biobränsle, torv* m.m. för uppvärmning 5,47 

Nedsatt energiskatt för fjärrvärmeleveranser till industrin 0,02 

Nedsatt energiskatt på el inom industrin och i datorhallar 13,5 

Nedsatt energiskatt på el inom jord-, skogs- och vattenbruksnäringarna 0,54 

Nedsatt energiskatt på elförbrukning i vissa kommuner 0,65 

Summa: 28,75 

*Bör betraktas som fossilt 

Tabell 3. I huvudsak icke fossilfria skatteundantag som inte behandlas vidare i denna 
rapport med undantag för den nedsatta energiskatten på el inom industrin. Källa:1  

Ytterligare stödformer i statsbudgeten som exempelvis det statliga solcellsstödet, kli-
matklivet och systemet med elcertifikat. Dessa utgör statliga stöd men ligger utanför 
ramen för denna rapport då dessa stöd inte kan betraktas som klimatskadliga. 

Minskad konkurrenskraft 
En given invändning mot att ta bort olika skatteundantag är att de är nödvändiga för 
att upprätthålla olika näringars internationella konkurrenskraft. Dock är avskaffandet 
av klimatskadliga subventioner en målsättning som alla EU- och OECD-länder är 
eniga om. Under antagande att de politiska löftena på olika nivåer kring utfasning av 
subventioner kommer att hållas så kan man förvänta sig en åtstramning av subvent-
ionerna i alla industriländer parallellt. Ännu så länge syns dock inga tydliga tecken på 
en sådan utveckling.  

De svenska klimatskadliga skatteundantagen ligger per capita inte på något sätt högst 
inom EU (se figur 1). Bland andra Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederlän-
derna ligger på högre per capita-nivåer. 

De flesta svenska skatteundantagen är också mycket gamla. Deras ursprungliga syfte 
är i många fall inte relevanta längre. Det politiska landskap som fanns när subvent-

                                                      
25 Faktasida på Energiföretagens webbplats.2017. 
26 Skattebefrielse för biodrivmedel, faktasida på Skatteverkets webbplats, 2017. 

https://www.energiforetagen.se/pressrum/pressmeddelanden2/2017/december/elfakta-2017-vindkraftsrekord-och-stangd-reaktor/
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/energiskatterpabranslen/skattebefrielseforbiodrivmedel.4.2b543913a42158acf800021393.html
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ionerna infördes och som krävde hänsyn till olika intressegrupper ser i hög grad an-
norlunda ut i dag.  

Naturligvis innebär en avveckling av skatteförmåner ökade kostnader för de berörda. 
Men principen om att förorenaren ska betala måste tillåtas gälla fullt ut. Subvention-
erna är i de flesta fall också av begränsad omfattning i jämförelse med de berörda före-
tagens energikostnader eller totala omsättning. 2015 var den genomsnittliga totala 
energikostnaden för industrin drygt två procent av de totala rörliga kostnaderna. Allt 
detta i kombination med att klimatfrågan i dag tillmäts en mycket större betydelse gör 
att tiden är mogen för omfattande reformer.  

För vissa sektorer, framförallt jordbruk och fiske, är dock bränslekostnaderna en avse-
värd del av de totala kostnaderna. I de fallen behövs kompensation på andra områden 
om man avvecklar bränslesubventionerna. 
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Genomgång av skatteundantag och subventioner 
Vi har delat upp de olika skatteundantagen och subventionerna i tre olika kategorier:  

1. Fossila skatteundantag som direkt kopplar till fossila bränslen,  
2. Övriga klimatskadliga skatteundantag,  
3. Exempel på avsteg från principen om att förorenaren betalar som innebär sub-

ventioner.  

I detta avsnitt går vi igenom de tre olika kategorierna av subventioner och redovisar 
omfattning, syfte, effekt samt konsekvens av en avveckling. I de fall kostnaden inte 
finns officiellt framtagen har vi gjort egna beräkningar utifrån antaganden som redo-
visas under respektive avsnitt. Syftet med rapporten är att visa på den mängd klimat-
skadliga subventioner som finns i Sverige och dess ungefärliga omfattning, beräk-
ningarna ska därför ses som indikativa minimisiffror.  

Klimatskadliga skatteundantag 

Lägre energiskatt för dieselbränsle 
Omfattning: Enligt lagen om skatt på energi beskattas dieselbränsle lägre än bensin. 
För år 2017 var energiskattesatsen 42,9 öre/kWh för bensin i bästa miljöklass och 25 
öre/kWh för diesel i bästa miljöklass. Statens skatteutgift utgörs av mellanskillnaden, 
17,9 öre/kWh. Kostnaden för skatteundantaget beräknades för 2017 till 8,24 miljarder.1  

Syfte med undantaget: Allmän energiskatt infördes 1957. Den lägre skattesatsen för 
diesel jämfört med bensin har funnits åtminstone sedan lagen om skatt på energi27 
trädde i kraft 1995. Den motiverades av hänsyn till den kommersiella buss- och last-
bilstrafiken. För personbilar kompenserades länge den lägre energiskattesatsen av en 
betydligt högre fordonsskatt.28 Brytpunkten mellan energiskatt och fordonskatt lades 
så att det blev fördelaktigt att äga en dieselbil först vid årliga körsträckor på över 1 500 
mil. Därför var dieseldrift bland personbilar och lätta lastbilar länge främst en angelä-
genhet för taxi, hantverkare och tjänstebilar av olika slag.29 

Fordonsskatten sänktes från och med år 2007 för fordon med partikelfilter som kla-
rade nya miljöklasser.30 Detta tillsammans med en stadigt ökande lastbilstrafik har 
gjort att försäljningen av diesel har ökat år från år. 2009 gick dieseln om bensinen som 
det mest sålda bränslet i Sverige.31 

                                                      
27 Lag (1994:1776) om skatt på energi. 
28 Potentiellt miljöskadliga subventioner 2. Skrivelse från Naturvårdsverket 2017-06-01. 
29 Skatt på väg, SOU 2004:63 
30 Om skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser, Regeringens proposition 2005/06:167. 
31 Statistiksida hos Svenska petroleum och biodrivmedelsinstitutetet. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19941776-om-skatt-pa-energi_sfs-1994-1776
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/redovisning-ru-pot-miljosk-subv.pdf
http://www.regeringen.se/49bb3f/contentassets/fba8aff7362946afab2bf21d0ba28e28/skatt-pa-vag
https://data.riksdagen.se/fil/45C7CAB9-B1C9-4BBB-BC69-63AFCED357DF
http://spbi.se/statistik/volymer/volymer-drivmedel/
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Figur 3: Försäljning av bensin och diesel över tid i Sverige, m3. Källa SPBI. 

Effekter av undantaget: Sedan fordonsskatten sänktes för dieselbilar så har deras an-
del av bilförsäljningen ökat kraftigt. I dag ligger dieselandelen i nybilsförsäljningen på 
drygt 50 procent.32 I den totala personbilsparken är andelen i dag cirka 30 procent.33 
Detta är en del av en europeisk trend. Liknande skatteundantag som de svenska finns 
i de flesta EU-länder. Därför är också 7 av 10 personbilar som säljs inom EU dieselbilar. 
Däremot är dieselandelen i USA som har en annorlunda lagstiftning endast en pro-
cent.34 Genom att bränslet är billigare körs också dieselbilar mer, i snitt 4 procent mer 
än bensinbilar i Europa, enligt en studie från T&E, Transport and Environment.  

                                                      
32 Pressmeddelande från bilsweden 18 januari 2017. 
33 Statistiksida över antalet personbilar i trafik per tekniktyp, 2017. 
34Diesel, the True (Dirty) Story, Report, Transport and Environment, 2017. 
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http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Klimat-antal-personbilar-i-trafik-per-tekniktyp/
https://www.transportenvironment.org/publications/diesel-true-dirty-story
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Figur 4. Antal personbilar i Sverige med olika drivmedel. Källa: Naturvårdsverket.35 

Undantaget gör att det blir billigare än annars att köra dieseldrivna fordon. Det har 
skapat en kraftigt ökad användning av diesel, vilket lett till ökade utsläpp av kväve-
oxider, mer buller och mer partiklar i luften jämfört med om andelen bensin och die-
selbilar förblivit oförändrad. Personbilar med dieselmotorer har ungefär dubbelt så 
höga utsläpp av kväveoxider som bensinbilar per personkilometer.36 

Genom att dieselbilar har högre utsläpp av partiklar och kväveoxider än bensinbilar 
har också halterna av dessa ämnen samt av marknära ozon (som bildas via nedbryt-
ning av kvävedioxid) förblivit höga i många av våra städer, trots förbättrad avgasre-
ning hos dieslarna. Luftföroreningarna har i sin tur orsakat tusentals förtida dödsfall.37 
Den lägre energiskatten för diesel har sammantaget gett Sverige en betydligt smutsi-
gare bilflotta än vad som hade varit fallet vid en likformig beskattning av bensin och 
diesel, även om de nya avgaskraven för diesel (Euro 6) gör att nya dieselbilar är väsent-
ligt renare än gamla, även om de tillåts ha högre utsläpp än bensinbilar.38 Energiskat-
ten är tänkt att täcka in bland annat externa miljökostnader från luftföroreningar39, 
vilket inte sker fullt ut i detta fall, medan koldioxidskatten tänks motsvara externa 
miljökostnader för klimatskador.40 

                                                      
35 Antal personbilar i trafik per tekniktyp, statistiksida på Naturvårdsverkets webbplats, .. 
36 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2, kapitel 11, 2015 
37 Air Quality in Europe 2017. EEA Report No 13/2017, sid 57 ff. 
38 Emission standards, EU: cars and light trucks, faktasida hos dieselnet.com, 2017. 
39 Miljö, ekonomi och politik, Konjunkturinstitutet 2013, sid 8. 
40 Internalisering av trafikens externa effekter, trafikanalys PM 2011:6. 
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https://www.trafikverket.se/contentassets/823481f052a74a3881492136383eb01b/filer/11_luftfororeningar_a52.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
https://www.dieselnet.com/standards/eu/ld.php
http://www.sero.se/Filer/Startsidan/Miljo-ekonomi-och-politik-2013.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/pm/underlag/internalisering_av_trafikens_externa_effekter_-_nya_beraekningar_foer_vaeg_och_jaernvaeg.pdf
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Figur 5. Utsläpp av kväveoxider från personbilar 2005-2016. Bättre avgasrening har lett 
till lägre utsläpp totalt sett i landet, men minskningen skulle varit ännu större med en 
större andel bensinbilar eftersom katalysatorerna i dessa har en effektivare rening av 
kväveoxider. Personbilarna står för 42 procent av vägtrafikens totala utsläpp. Lokalt i 
stadsmiljö kan halterna av kväveoxider och ozon vara höga. Källa: Naturvårdsverket.41 

Konsekvenser av en avveckling: Beskattning inom ett område bör eftersträva att vara 
likformig för att undvika snedvridningseffekter. En helt likformig beskattning av ben-
sin och diesel kräver en höjd energiskatt för diesel jämfört med bensin, men skulle 
också innebära en sänkt koldioxidskatt till bensinskattens normerande nivå. En lik-
formig skatt skulle innebära en höjning av dieselskatterna med totalt 1,37 kr/liter. Om 
man endast skulle göra energiskatten likformig, utan att ändra skattesatserna för kol-
dioxidskatten blir höjningen vid pump 1,58 kr/liter. 

2017 Energiskatt 
kr/l i dag 

Koldioxidskatt 
kr/l i dag 

Total 
miljöskatt  
kr/l i dag 

 
Energiskatt 

kr/kWh* i dag 

Koldioxidskatt 
kr/kg CO2** 

i dag 

Bensin  
(miljöklass I) 3,88 2,62 6,50 

 
0,43 1,17 

Diesel  
(miljöklass I) 2,49 3,24 5,73 

 
0,25 1,33 

Diesel: 
skillnad 
gentemot 
bensin 

-1,39 kr +0,62 kr -0,77 kr 

 

-0,18 kr +0,16 kr 

* Energivärde kWh/liter vid 5 procent inblandning av förnybart är 8,94 för bensin och 9,78 för diesel. 

** Koldioxidvärde kg/liter vid 5 procent inblandning av förnybart är 2,24 för bensin och 2,44 för diesel. 

Tabell 4a: Dagens energi- och koldioxidskatter för drivmedel (2017).  

                                                      
41 Statistiksida på Naturvårdsverkets webbplats om kväveoxider, 2017. 
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Likformig  

energiskatt kr/l 
Likformig  

koldioxidskatt kr/l 
Total likformig skatt 

kr/l 
Skillnad 

mot idag kr/l 

Bensin  
(miljöklass I) 3,88 2,62 6,50 0 

Diesel  
(miljöklass I) 4,24 2,85 7,10 7,10-5,73=1,37 

Källa: Egna beräkningar. 

Tabell 4b: Likformig energi- och koldioxidskatt för drivmedel med bensin som norm 
och hänsyn taget till bränslenas energi- och koldioxidvärden.  

 Likformig 
energi- och 

koldioxidskatt 
+moms/l 

Likformig 
energiskatt 
+ moms/l 

Snittpris vid 
pump i dag 

(2017)/l 

Pris vid pump 
med likformig 

energi- och 
koldioxidskatt/l 

Pris vid pump 
med likformig 
energiskatt/l 

Bensin  
(miljöklass I) 8,13 8,13 14,10 14,10 14,10 

Diesel  
(miljöklass I) 8,87 9,36 13,76 15,13 15,51 

Källa: Egna beräkningar. 

Tabell 4c: Effekt på priset vid pump för olika likformiga beskattningar. 

En helt likformig skatt, med höjd energiskatt och sänkt koldioxidskatt för dieseln, be-
räknas ge en kostnad vid pump på 15,13 kr/l och inledningsvis ge en ökad skatteintäkt 
på cirka 8 miljarder jämfört med idag. Medan att enbart göra energiskatten likformig 
men låta dieselns koldioxidskatt vara på dagens högre nivå beräknas ge en kostnad 
vid pump på 15,51 kr/l och cirka 13 miljarder initialt i ökade skatteintäkter.  

Med en uppskattad priselasticitet på diesel på mellan -0.2 och -0,142 (vilket innebär att 
vid en procents prisökning minskar förbrukningen med -0,2 eller- 0,1 procent) skulle 
skatteintäkten efter hand minska med 80-160 miljoner vid likformig skatt, på grund av 
minskad förbrukning. Om endast energiskatten görs likformig minskar skatteintäkten 
med mellan 103-205 miljoner kronor per år. Utsläppsmässigt blir minskningen på kort 
sikt mellan 143-286 tusen ton koldioxid per år. För kväveoxider har inga beräkningar 
av den potentiella utsläppsminskningen kunnat göras. 

Med en likformig och teknikneutral beskattning av fossila drivmedel kan andelen nya 
dieselfordon i bilparken förväntas att sakta börja minska igen genom att driftskostna-
derna höjs och det därmed krävs längre körsträckor för att motivera merkostnaden för 
inköp och fordonskatt för dieselbilar. Brytpunkten förskjuts uppåt. Prisökningen för 
dieseln kan emellertid kompenseras genom en ökad inblandning av biodiesel, som är 
skattebefriad. 

                                                      
42 DS 2005:055 Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringar, sid 55. 
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Figur 6. Råvaror för HVO i diesel i Sverige 2016. Källa: Energiläget i siffror 2016.43 

Från och med den första juli 2018 gäller reduktionsplikt för inblandning av biodrivme-
del i bensin och diesel. Inledningsvis är kravet minst 2,6 procent biodrivmedel i bensin 
och 19,3 procent i diesel. Kraven ökar sedan för varje år fram till 2030, då målet är att 
minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med 70 procent fram till 
detta år. Energi- och koldioxidskatterna för bensin och diesel justeras så att kostnaden 
vid pump blir densamma. Kostnaderna för reduktionsplikten kvittas mot sänkta 
bränsleskatter.44  

Energiskattebefrielse för fossilgas och gasol som drivmedel 
Omfattning: Användning av fossilgas och gasol som drivmedel är helt befriat från 
energiskatt.45 Skatteundantaget gav 2017 en skatteutgift på cirka 190 miljoner, jämfört 
med den normerande skattenivån på bensin.1  

Motorgas, gasol eller LPG (Liquified Petroleum Gas) består av propan och butan. Den är 
flytande under det höga tryck som råder i tanken. Gasol används endast i begränsad 
omfattning på den svenska drivmedelsmarknaden och då främst i tunga fordon. LPG 
ska inte förväxlas med CNG (Compressed Natural Gas) eller fordonsgas som består av 
metan och är betydligt vanligare i Sverige. Fordonsgasen är idag till 70 procent förny-
bar. För LPG finns det endast 40 tankställen i Sverige46 och volymerna är begränsade. 

Syfte: Naturvårdsverket beskriver i sin granskning av potentiellt miljöskadliga sub-
ventioner syftet med denna subvention som oklart.28 Gasol är fossilt och görs till stor 

                                                      
43 Energiläget i siffror 2016, Energimyndigheten 2017. 
44 Promemoria, Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle. 2017. 
45 2 kap. 1 § 1 st. p. 4 a och 5 a lag om skatt på energi. 
46 Energigas Sverige webbplats, fakta om gas, tankställen för gasol. 2017-05-10. 
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http://www.energigas.se/fakta-om-gas/gasol/tankstaellen-foer-gasol/
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del av naturgas. Växthusgasutsläppen är cirka 15 procent lägre per kilometer än för 
olja.47  

Effekter av undantaget: Något minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med om 
bränslet varit beskattat fullt ut eftersom alternativet troligtvis är en oljeprodukt. 

Konsekvenser av en avveckling: De flesta fordon som körs på gasol kan också köras på 
bensin eller diesel. En avveckling av skatteundantaget kan därför leda till något högre 
koldioxidutsläpp. Avskaffande av denna subvention är därför inte högprioriterat. 

Befrielse från energi- och koldioxidskatt för järnvägstrafik 
Omfattning: Järnvägsfordon som drivs med fossila drivmedel, framförallt diesel, är 
helt undantagna från energi- och koldioxidskatt.48 Skatteundantaget ledde år 2017 till 
skatteutgifter på 30 miljoner för energiskattbefrielsen och 20 miljoner för koldioxid-
skattebefrielsen, jämfört med den normerande bensinskattenivån. 

80 procent av landets järnvägsnät är elektrifierat49, men de banor som saknar eldrift 
trafikeras i ringa omfattning, varför behovet av dieseldriven trafik är begränsat. Det är 
främst mindre anslutningsbanor till stambanorna och industrispår som inte är elektri-
fierade. 

Syfte: Avsikten med detta skatteundantag är enligt Naturvårdsverkets granskning28 
oklart, men sannolikt är avsikten att minska kostnader för tågtrafik på icke elektrifie-
rade banor, samt för växellok och spårburna arbetsfordon. 

Effekter av undantaget: Det är tänkbart att skatteundantaget gjort det mindre intres-
sant att elektrifiera små godsbanor och liknande och att det därför körs mer med die-
sellok än om dessa betalat full skatt. Det kan också förväntas att de obeskattade sek-
torerna i samhället i högre utsträckning kör på rent fossil diesel, utan inblandning av 
förnybara komponenter på grund av skatteundantag. 

Konsekvenser av en avveckling: Dessa är marginella eftersom undantaget har liten 
omfattning. De två största tågoperatörerna, SJ och Green Cargo, omsätter 7,5 respek-
tive 4,2 miljarder årligen. De 50 miljoner som subventionen utgör är därför av margi-
nell betydelse. En viss risk finns dock att godståg på oelektrifierade banor ersätts med 
lastbilstrafik, vilket gör att effekterna av avveckling bör studeras närmare. 

Befrielse från energi- och koldioxidskatt för inrikes och utrikes sjöfart 
Omfattning: Yrkesmässig inrikes sjöfart är befriad från energi- och koldioxidskatt.50 . 
All privat användning av yrkesfartyg är dock belagd med full skatt. För 2017 kostade 

                                                      
47 Faktasida på Energigas Sveriges webbplats, hur påverkas miljö och klimat av gasol, 2017.04-21. 
48 11 kap. 9 §, lag om skatt på energi, samt 6a kap. 1 § 2. 
49 Faktasida på Trafikverkets webbplats, Sveriges järnvägsnät, 2016-06-02.. 
50 6 a kap. 1 § p. 3 och 4 samt 9 kap. 3 § p. 1-3 lag om skatt på energi. 

http://www.energigas.se/fakta-om-gas/gasol/faq-om-gasol/hur-paaverkas-miljoe-och-klimat-av-gasol/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19941776-om-skatt-pa-energi_sfs-1994-1776
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19941776-om-skatt-pa-energi_sfs-1994-1776
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/Sveriges-jarnvagsnat/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19941776-om-skatt-pa-energi_sfs-1994-1776
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energiskattebefrielsen för inrikesdelen staten 370 miljoner och befrielsen från koldi-
oxidskatten 280 miljoner, sammanlagt 650 miljoner.1 För utrikes sjöfart finns ingen 
uppgift. Jämförelsenivån utgörs av skatten på bensin för båda skatterna. 

Skattebefrielse gäller enligt Skatteverket när fartyget används:51 

 för transport av passagerare mot ersättning, 
 för transport av varor mot ersättning, 
 för tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning, 
 av offentliga myndigheter eller för dess räkning, 
 för yrkesmässigt fiske, 
 av frivilliga försvarsorganisationer för sjöräddning, brandövervakning och lik-

nande verksamhet som ideella organisationer bedriver, inklusive övning och 
utbildning. 

Syfte: Sjöfartens skatteundantag har funnits sedan lång tid och deras syfte redovisas 
inte i dagens lagstiftning eller budgetpropositioner. Sannolikt handlar det om att 
stödja sjöfarten och fiskenäringen. Sedan 2003 regleras dessa undantag genom krav i 
EUs energiskattedirektiv.52 Enligt artikel 14.1.C i direktivet ska yrkesmässig sjöfart och 
fiske inom EU uttryckligen vara befriat från energiskatter.52 Det gör att dessa skatte-
undantag kan verkställas utan att komma i konflikt med EUs statsstödsregler. EUs 
gruppundantagsförordningar slår också fast att dessa skatteundantag är förenliga 
med den inre marknaden.53 Artikel 14.2 i samma direktiv anger dock att det är möjligt 
för ett medlemsland att begränsa skattebefrielsen till enbart internationella transpor-
ter. Detta skapar en öppning för avveckling av undantaget för bränslebeskattning av 
inrikes transporter. 

Effekter av undantaget: Fisket och den inrikes sjöfarten saknar med dessa undantag 
incitament för att energieffektivisera eller att utnyttja förnybara fartygsbränslen. Sek-
torn släppte 2015 ut 368 000 ton växthusgaser.54 Det utgör två procent av de totala ut-
släppen från inrikes transporter. Internationell sjöfart tankade 2015 bunkerolja i Sve-
rige som enligt Sveriges officiella statistik gav upphov till cirka 6,2 miljoner ton i kol-
dioxidutsläpp.55 

Konsekvenser av en avveckling: För att det ska vara möjligt att ta bort dessa undantag 
för utrikes sjöfart krävs en ändring av EU:s energiskattedirektiv. Men artikel 14.2 i di-
rektivet gör det trots allt möjligt att lägga bränsleskatter på den inrikes sjöfarten. För 
utrikes sjöfart anges också i samma artikel en möjlighet att via bilaterala avtal med 

                                                      
51 Skattebefrielse för fartyg, information på Skatteverkets hemsida, 2017. 
52 EU-direktiv 2003/96/EG 
53 Lika beskattning av dieselbränsle i båtar, skepp och arbetsmaskiner inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk, promemoria, 

Finansdepartementet, 2016. 
54 Utsläpp av växthusgaser från inrikestransporter, statistiksida hos Naturvårdsverket, 2017. 
55 Statistiksida på Naturvårdsverkets webbplats, utsläpp från utrikes sjöfart och flyg. 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/verksamhetermedlagreskatt/skeppochbatar/skattebefrielseforfartyg.4.2132aba31199fa6713e800016865.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0096&from=SV
http://www.regeringen.se/495ab6/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/pdf/lika-beskattning-av-dieselbransle-i-batar-skepp-och-arbetsmaskiner-inom-vattenbruk-skogsbruk-och-jordbruk.pdf
http://www.regeringen.se/495ab6/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/pdf/lika-beskattning-av-dieselbransle-i-batar-skepp-och-arbetsmaskiner-inom-vattenbruk-skogsbruk-och-jordbruk.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-utrikes-sjofart-och-flyg/
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andra medlemsländer göra undantag från skattebefrielsen. I praktiken skulle detta ha 
betydelse endast för beskattning av färjetrafik mellan länder.  

Svenska rederier omsätter enligt branschorganisationen Svensk sjöfart sammanlagt 
cirka 50 miljarder om året.56 Skatteundantagen ifråga utgör således en liten del av re-
deriernas totala ekonomi. Branschens konkurrensvillkor har också påtagligt förbätt-
rats genom införandet nyligen av tonnageskatt som alternativ till vanlig bolagsskatt 
på företagens vinster.57  

En ensidigt införd svensk skatt på bränsle till inrikes sjöfart skulle i många fall kunna 
kringgås genom att fartygen bunkrar olja i grannländerna. Skatten skulle då främst få 
konsekvenser för inrikes färjetrafik, främst Gotlandstrafiken, som inte har något en-
kelt sätt att komma undan höjda kostnader.58 

För den svenska fiskerinäringen skulle avveckling sannolikt vara betydligt mer känn-
bar, eftersom bränslekostnader utgör kring en fjärdedel av fiskets totala kostnader.59 
Fiskenäringen skulle behöva kompenseras på annat sätt för en utebliven bränslesub-
vention, exempelvis genom ett tonnagestöd som inte är kopplat till fiskeansträng-
ningen, i likhet med gårdsstödet inom jordbruket. Men genom att fiskefartygen enkelt 
kan bunkra diesel i andra länder än Sverige riskerar ett införande av nationella bräns-
leskatter för det svenska yrkesfisket att bli verkningslöst, utan det måste i så fall ske 
genom internationella överenskommelser.  

Frågan har nyligen förhandlas inom WTO. Ett förslag förelåg där om att förbjuda sub-
ventioner till illegalt, orapporterat eller oreglerat fiske samt till fiske på överfiskade 
bestånd.60 Förslaget kunde dock inte antas av WTOs generalförsamling 2017. Förhand-
lingarna fortsätter med målsättningen att ett nytt förslag ska kunna antas under 
2019.61 

Alltför små fiskbestånd och stor fiskeflotta gör att yrkesfiskare tvingas lägga mycket 
tid och bränsle på att fånga sin kvot. Koldioxidutsläppen i svenskt fiske skulle kunna 
minska med 30–60 procent om fisket förvaltades mer effektivt och fiskeflottan anpas-
sades i storlek i förhållande till fiskebeståndens bärförmåga. Detta visas i en forsk-
ningsstudie från Lantbruksuniversitetet, SLU.62  

                                                      
56 Uppgift från svensk sjöfarts webbplats, 2017. 
57 Ett svenskt tonnageskattesystem, SOU 2015:4 
58 Beskattning av sjöfartens bränslen – förutsättningarför och effekter av det nya energiskattedirektivet. Sjöfartsverkets skri-

velse 0302-04-02397, 2004. 
59 Energikartläggning av de areella näringarna, Jordbruksverket, rapport 2010:16. 
60 Working documetns on prohibited subsidies to IUU fishing and overfished stocks, Communication from the Chair, 2017-11-27 
61 WTO puts off agreement on fisheriers subsidies, nyhetsartikel på IISDs hemsida.2017-12-13. 
62 Reducing Greenhouse Gas Emissions in Fisheries: The Case of Multiple Regulatory Instruments in Sweden, Environmental and 

Resource Economics October 2017, Volume 68, Issue 2, pp 275–295. 

http://www.sweship.se/fokusomraden/tillvaxt-konkurrens/
http://www.regeringen.se/49bb2e/contentassets/de2131f876334f45a7a8fd263626d50c/ett-svenskt-tonnageskattesystem-hela-dokumentet-sou-20154
http://www.sjofartsverket.se/upload/Listade-dokument/Rapporter_Remisser/SV/2004/0302-04-02397-1.pdf
http://www.sjofartsverket.se/upload/Listade-dokument/Rapporter_Remisser/SV/2004/0302-04-02397-1.pdf
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra10_16.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/fish_13nov17_e.htm
http://sdg.iisd.org/news/wto-puts-off-agreement-on-fisheries-subsidies/
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10640-016-0018-2
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10640-016-0018-2
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Energiskattebefrielse för bränsle till inrikesflyget 
Omfattning: Inrikesflyget betalar ingen energiskatt för sitt bränsle. Skatteundantaget 
gav en skatteutgift på 860 miljoner 20171, jämfört med den normerande bensinskatte-
nivån. Subventionen prognosticeras att öka till 940 miljoner 2019.1 

Energiskattebefrielse gäller för flygfotogen och flygbensin vid yrkesmässig luftfart.63 
Privatflyget har inget skatteundantag. Enligt mervärdesskattelagen är försäljning av 
flygbensin och flygfotogen därtill momsbefriad.64 

Inrikesflyget är med i EUs utsläppshandelssystem och därför befriat från koldiox-
idskatt. Totalt har 13 svenska operatörer tilldelats utsläppsrätter. 82 procent tilldelas 
gratis och 15 procent auktioneras, 3 procent läggs i en reservpott för nya aktörer. Den 
helt dominerande inrikesoperatören är SAS, därefter kommer Braathens Regional Avi-
ation som trafikerar mindre svenska flygplatser. Eftersom merparten av utsläppsrät-
terna är gratis och auktionspriserna låga så utgör utsläppsrätterna en låg kostnad för 
flygbolagen. SAS inrikesturer släppte för räkenskapsåret 2015/16 ut 236 000 ton koldi-
oxid. (Bolagets totala utsläpp samma period var 4,1 miljoner ton).65 Braathens hade 
2016 utsläppsrätter motsvarande 77 000 ton koldioxid och får då förmodas att släppa 
ut minst den volymen. Men totalt för alla växthusgaser beräknades inrikesflyget 2015 
enligt Sveriges officiella klimatstatistik släppa ut 513 000 ton koldioxidekvivalenter.66 
Övriga aktörer släpper då tillsammans ut kring 200 000 ton totalt. 

Från och med 1 april 2018 beläggs inrikes flygresor med en flygskatt på 60 kronor per 
resa. Flygskatten kan påverka den totala mängden flygresor, men ger inga incitament 
i sig till energieffektivisering eller introduktion av förnybara drivmedel. För detta 
krävs en beskattning av själva bränslet.69 

Mellan 1986 och 1996 fanns en miljöskatt för inrikesflyget som baserades på utsläpp av 
koldioxid, kväveoxider och kolväten. Den skatten avskaffades efter ett domstolsutlå-
tande från EU-domstolen eftersom den ansågs vara en skatt på bränsleförbrukning, 
vilket stred mot det dåvarande mineraloljedirektivet.69 Detta har nu ersatts av energi-
skattedirektivet som stadgar att skattebefrielse ska råda för flygbränsle till kommersi-
ell luftfart inom unionen. Direktivet gör att skatteundantaget kan finnas utan att 
komma i konflikt med EUs statsstödsregler. Artikel 14.2 i direktivet anger dock att 
medlemsstaterna kan undanta inrikestrafik med flyg eller sjöfart från skattebefriel-
sen.  

                                                      
63 6 a kap. 1 § i lag om skatt på energi.  
64 Mervärdesskattelagen (1994:200), 3 kap. 23 § 4.  
65 SAS Group, Sustainability Report 2015/16. 
66 Sveriges officiella klimatstatistik, National Inventory Report Sweden, Naturvårdsverket 2017. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19941776-om-skatt-pa-energi_sfs-1994-1776
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940200.htm
https://www.sasgroup.net/en/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/sas-group-sustainability-report-2015-2016-english.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/2016/data-metoder/nir-se-submission-2017.pdf
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Enligt artikel 51 i den allmänna gruppundantagsförordningen GBER, som är knuten till 
statsstödsreglerna, är statsstöd (skatteundantag) tillåtet för ”transport för personer 
bosatta i avlägsna områden”67, vilket i Sverige gäller för norrlandsflygplatserna.  

Syfte: Chicagokonventionen från 194468 förbjuder medlemsländer i internationella luft-
fartsunionen ICAO:s att ta ut bränsleskatter på internationellt flyg. Inrikesflyg omfat-
tas inte av konventionens krav, vilket har påpekats bland annat av flygskatteutred-
ningen69, men för att likställa inrikes- och utrikestrafik har skatteundantaget införts 
även för inrikesresor. (Ett och samma flygplan kan till exempel utnyttjas både på inri-
kes- och utrikeslinjer). 

Effekter av undantaget: Inrikesflyget har inte haft miljöskattemässiga incitament att 
energieffektivisera eller i någon större utsträckning gå över till biodrivmedel. Sedan 
2011 har dock bränsleeffektiviteten hos SAS flygplatsflotta trots detta totalt sett för-
bättrats med 8 procent räknat i koldioxidutsläpp per personkilometer. Detta med an-
ledning av företagets intresse att minska drivmedelskostnaderna i allmänhet. Ökat 
resande har dock gjort att de totala utsläppen från företagets flygningar ökat med 
cirka 10 procent under samma period.65 Andelen biodrivmedel är fortfarande försum-
bar inom inrikesflyget, biojetbränsle är mångdubbelt dyrare än flygfotogen. En be-
gränsad försöksverksamhet pågår i Sverige med inblandning av biojetbränsle vid 
kommersiella flygningar.70 Branschorganisationen Svenskt flyg aviserar också en 
färdplan för hur inrikesflyget ska kunna bli fossilfritt till år 2030, givet att politiska och 
ekonomiska förutsättningar ges för en storskalig produktion av biojetbränsle.71 

Konsekvenser av en avveckling: Full energiskatt på bränslet till inrikesflyget skulle 
innebära högre kostnader för flygbolagen. Om de dessutom skulle betala full moms på 
bränslet skulle kostnaden i dagsläget bli totalt 1,17 miljarder per år. SAS, som är den 
största inrikesoperatören hade en total bränslekostnad 2015/16 på 6,5 miljarder av to-
tala kostnader på 35 miljarder. En avveckling av subventionen skulle därför vara 
kännbar för företagets ekonomi. Å andra sidan sjönk SAS bränslekostnader 2015/16 
jämfört med året innan med 1,9 miljarder, framförallt på grund av sjunkande oljepriser.  

Befrielse från energi- och koldioxidskatt för utrikesflyget 
Omfattning: Som ovan nämnts i avsnittet om inrikesflyget förbjuder Chicagokonvent-
ionen från 194472 medlemsländer i internationella luftfartsunionen ICAO:s att ta ut 
bränsleskatter på internationellt flyg.73 EUs energiskattedirektiv stadgar i artikel 14.1b 
också om full skattebefrielse för flygbränsle, men med möjlighet till undantag enligt 

                                                      
67 EU-kommissionens förordning nr 651/2014, artikel 51. 
68 Chicagokonventionen - Convention on International Aviation. 
69 En svensk flygskatt, SOU-2016:83. 
70 Inrikesflyget vill bli fossilfritt till 2030, artikel på Sveriges Naturs webbplats, 2016-10.19. 
71 Svenskt flyg planerar för fossilfritt flyg, artikel i Dagens Nyheter, 2018-01-25. 
72 Chicagokonventionen - Convention on International Aviation. 
73 ICAO's Policies on in the Field of International Aviation. third edition, 2000, Doc 8632 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=SV
https://www.icao.int/publications/Pages/doc7300.aspx
http://www.regeringen.se/4ae35b/contentassets/34d1f308247b4718b85ee4cb9ec49e4a/2016en-svensk-flygskatt-sou-201683
http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/2956/
https://www.dn.se/nyheter/politik/svenskt-flyg-planerar-for-fossilfritt-inrikesflyg/
https://www.icao.int/publications/Pages/doc7300.aspx
https://www.icao.int/publications/Documents/8632_cons_en.pdf%23search=Doc%207145
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artikel 14.2 från skattebefrielse i de fall bilaterala avtal upprättats mellan medlems-
länderna som medger beskattning av flyg mellan dessa länder. 

Det ekonomiska värdet av skattebefrielsen är inte redovisat. Därför har vi gjort en egen 
översiktlig beräkning som utgår från det internationella flygets utsläpp för resor till 
och från Sverige 2015 enligt Sveriges officiella statistik, den skattemässigt norme-
rande emissionsfaktorn för bensin i miljöklass I och bensinskattens totala skattenivå. 
Utsläpp för det internationella flyget till och från Sverige uppges till cirka 2,2 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter, höghöjdseffekter74 oräknade.66 Med en emissionsfaktor på 
utsläpp av 2,24 kg koldioxidekvivalenter per liter och en bensinskattenivå på i dagslä-
get 6,50 per liter i energi- och koldioxidskatt så blir resultatet en ungefärlig skatteut-
gift på cirka 6,4 miljarder. Därtill är allt flygbränsle momsbefriat.64 Med full moms blir 
totalsumman 8 miljarder. 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝, 𝑘𝑔

𝐸𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 𝑘𝑔/𝑙
× 𝐵𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑟/𝑙 =

2 200 000 000 

2,24
× 6,50 = 6,4 𝑚𝑖𝑙𝑗𝑎𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑘𝑟 

Denna beräkning tar dock bara hänsyn till den mängd flygbränsle som tankas i Sve-
rige. I en rapport från Chalmers tekniska högskola75 har man gjort ett försök att be-
räkna det svenska utrikesflygets totala klimatpåverkan. Studien kom fram till cirka 11 
miljoner ton totalt per år, räknat i koldioxidekvivalenter, inklusive höghöjdseffekter 
och räknat för hela sträckan fram och tillbaka till slutdestinationen. 

11 000 000 000 kg 

2,24
× 6,50 = 32 𝑚𝑖𝑙𝑗𝑎𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

Uppgifter om delar av skattebefrielsens ekonomiska värde kan också fås via EU. 
Kommersiellt trafikflyg inom och mellan EU och EES-länder är sedan 2012 med i EUs 
utsläppshandel. Svenska flygoperatörers tilldelning är för 2017 1,53 miljoner ton där 
ungefär en halv miljon ton utgörs av utsläppsrätter till inrikesflyget. Utrikesflygets 
svenska operatörer har med andra ord tilldelats utsläppsrätter för cirka 1 miljon ton. 
(De totala utsläppen från utrikesflyget är som nämnts ovan dock större, minst 2,2 mil-
joner ton). Värdet för de svenska flygbolagen av de tilldelade gratisrättigheterna var 
cirka 71 miljoner med ett medelpris 2017 på 71 kronor per ton koldioxid. 

ICAOs medlemsländer enades 2016 om en global utsläppsmarknad för det internation-
ella flyget, från 2021 och fram till 2026 på frivillig grund, och som obligatorium från 
2027. Systemet kallas CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for Internat-
ional Aviation) och baserar sig på klimatkompensation för gjorda flygningar.76 Som 
styrmedel betraktat kan det förväntas bli ganska svagt. 

                                                      
74 Höghöjdseffekterna utgörs av klimatpåverkan från vattenånga och kväveoxider på den höga höjd som flygplanen färdas på. 
75 Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor, Chalmers tekniska högskola, FRT-rapport nr 2016:02 
76 Information om CORSIA på ICAO:s hemsida, 2017. 

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/240574/240574.pdf
https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/A39_CORSIA_FAQ2.aspx
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Från och med den 1 april 2018 beläggs internationella flygresor som har sin startpunkt 
i Sverige med en flygskatt på 60 kronor per resa inom Europa och 250 kronor per resa 
till Afrika, Mellanöstern och USA samt 400 kronor till övriga utrikesdestinationer.77 
Flygskatten påverkar den totala mängden flygresor, men ger inga incitament i sig till 
energieffektivisering eller introduktion av förnybara drivmedel. För detta krävs en be-
skattning av själva bränslet.78 Det bör noteras att även flygbiljetternas pris är momsbe-
friade för utrikesflyget.64 

Syfte: Chicagokonventionens avsikt med förbudet för nationella bränsleskatter är att 
den internationella luftfarten ska kunna fungera smidigt utan hänsyn till varierande 
skattelagstiftning i ICAOs medlemsländer. 

Effekter av undantagen: Frånvaron av bränsleskatter och moms på internationella 
flygresor har ökat efterfrågan på dessa och minskar sannolikt incitamenten för flygbo-
lagen att energieffektivisera och införa förnybara drivmedel. På fyrtio år har antalet 
utlandsresenärer med flyg mer än sjudubblats i Sverige. 
 

Figur 7. Utvecklingen av antalet passagerare i svenskt inrikes- och utrikesflyg. Källa: 
Trafikanalys.79 

Beräkningar från Chalmers tekniska högskola konstaterar att svenskarnas flygresor i 
dag påverkar klimatet lika mycket som biltrafiken, cirka 11 miljoner ton växthusgaser 
per år, uttryckt i koldioxidekvivalenter, om man även räknar med höghöjdseffekter av 
flygets utsläpp av kväveoxider och vattenånga.80  

                                                      
77 Budgetpropositionen för 2018. Proposition 2017/18:1, sid 70 
78 En svensk flygskatt. SOU 2016:83, sid. 177. 
79 Trafikanalys, luftfart 2016. 
80 Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor. Chalmers FRT-rapport nr 2016:02. 
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http://data.riksdagen.se/dokumentstatus/H5031.html
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32 

 

Konsekvenser av en avveckling: En reform av skattebefrielsen för utrikesluftfart krä-
ver förändringar av Chigagokonventionen samt av EUs energiskattedirektiv och är 
därmed en komplicerad process. EUs energiskattedirektiv tillåter dock redan idag 
dock undantag från skattebefrielsen om det finns bilaterala avtal mellan medlemslän-
der om att beskatta flyg mellan dessa länder. 

Ekonomiskt skulle en fullt genomfört avveckling av undantaget för bränsleskatter för 
utrikesflyget, om det vore möjligt, vara kännbart för flygbolagen och leda till högre 
kostnader för flygresor, vilket i sin tur kan väntas minska efterfrågan på dessa. Lägre 
oljepriser har dock på senare år minskat flygbolagens bränslekostnader kraftigt, från 
över 30 procent till under 20 procent av de totala kostnaderna i dag.81 

 

Figur 8. Bränslekostnaderna utgör den avsevärd andel av de totala kostnaderna för 
flygbolagen. Källa: IATA.81 

En avveckling av de gratisutdelade utsläppsrätterna till flyget är av mindre omfattning 
och därmed mindre kännbart, i alla fall med dagens prisnivå, kring 7,50 € per ton kol-
dioxid. Nyligen beslutade åtgärder inom EUs handelssystem väntas få upp prisnivån, 
bland annat genom att man kommer att börja minska den årliga tilldelningen av ut-
släppsrätter för flyget med 2,2 procent per år från 2021.82 

Flygskatten kommer att ha en viss dämpande effekt på internationella flygresor. Flyg-
skatteutredningen räknade med en minskning med 1,9 procent för resor inom Europa 
och 2,1 procent för resor utom Europa, givet att den ökade kostnaden helt och hållet 

                                                      
81 Fact Sheet Fuel, IATA 2017. 
82 EU Emissions Trading System: landmark agreement between Parliament and Council delivers on EU's commitment to turn 

Paris Agreement into reality. Webnyhet på EU-kommissionens webbplats, 09/11/2017. 
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vältras över på konsumenterna.83 I sin slutliga utformning blev dock flygskatten lägre 
än utredningens förslag, varför effekten kan väntas bli mindre. Detta i synnerhet som 
flygresandet förutses fortsätta att öka, den nya pålagan till trots. Utredningen anger en 
priselasticitet för utrikes flygresor på -0,1 för tjänsteresor och -0,7 för privatresor. 

Nedsatt energi- och koldioxidskatt för bränsle till fordon 
i gruvindustriell verksamhet 
Omfattning: Enligt 6a kap, 1 §, p. 13 lag om skatt på energi är energiskatten nedsatt 
med 89 procent och koldioxidskatten med 40 procent för gruvtruckar och liknande 
som används vid mineralbrytning. Personbilar, lastbilar och bussar som används i 
gruvindustriell verksamhet omfattas inte. Skattenedsättningen gäller endast i anslut-
ning till utvinning av fast berg. Grustag eller vägbyggen etc. omfattas inte.  

Skatteundantagen gav upphov till en skatteutgift på 250 respektive 150 miljoner, 
sammanlagt 400 miljoner för 2017 jämfört med de normerande energi- och koldioxid-
skatterna på bensin.1  

 

 Figur 9. Gruvtruckar vid LKABs gruva i Sappavaara.  

Syfte: Undantagen har funnits länge, syftet är oklart men handlar sannolikt om stöd 
till en konkurrensutsatt bransch. Det kan ifrågasättas om dessa skatteundantag är 
förenliga med andemeningen i EUs statsstödsregler, även om subventionen övergått 
från en tidigare total skattebefrielse till att i dag bara utgöra en nedsättning av dessa 
skatter. 

                                                      
83 En svensk flygskatt. SOU 2016:83, sid 184. 

http://www.regeringen.se/4ae35b/contentassets/34d1f308247b4718b85ee4cb9ec49e4a/2016en-svensk-flygskatt-sou-201683
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Effekter av undantaget: Gruvnäringen har mindre incitament för energieffektivisering 
eller övergång till förnybara drivmedel. Alternativa metoder för transport av malm och 
gråberg som järnväg, linbanor, transportband och liknande blir ekonomiskt mindre 
attraktiva. Undantaget försvårare också för de eldrivna gruvtruckar som nu börjar 
komma ut på marknaden att konkurrera. Skatteundantaget gör att gruvnäringen sak-
nar ekonomiska incitament att använda diesel med låginblandning av förnybara kom-
ponenter. 

Konsekvenser av en avveckling: Ökade kostnader för gruvföretagen om de ska betala 
full energi- och koldioxidskatt för sina gruvtruckar. Transporterna inom gruvan med 
gruvtruckar är dock endast en mindre del av de totala koldioxidutsläppen. Bearbetning 
av malmen i smältverk och pelletsverk står för merparten av utsläppen från de två 
dominerande företagen inom gruvindustrin, LKAB och Boliden. LKABs totala utsläpp 
av koldioxid var år 2016 närmare 700 000 ton. Men endast 22 000 ton kom från an-
vändningen av dieselolja.84 Boliden minerals släppte totalt ut 998 000 ton samma år. 
LKAB omsatte år 2016 16 miljarder och Boliden 40 miljarder. En avveckling av skatte-
nedsättningen för bränsle till gruvtruckar på 400 miljoner utgör en jämförelsevis mar-
ginell andel av bolagens omsättning på sammanlagt 56 miljarder. 

Nedsatt energiskatt och befrielse från koldioxidskatt 
på fossilt bränsle i kraftvärmeverk 
Omfattning: Energiskatten är nedsatt med 70 procent för fossila bränslen som an-
vänds i kraftvärmeverk för att producera värme, därtill råder full skattebefrielse från 
koldioxidskatten för värmedelen.85 Detta gäller både de större anläggningar som är 
med i EUs system för utsläppshandel och de mindre anläggningar som står utanför. 
För den del av bränslet som används vid elproduktion råder full skattebefrielse från 
båda skatterna som en följd av regler i EUs energiskattedirektiv, artikel 15.1 c och d.52 
Skattebefrielsen ges med hänsyn till att elproduktionen är med i EUs utsläppshan-
delssystem. Artikel 15.1 d anger dock att bränslena måste ha definierats som miljövän-
liga (detta kan definieras nationellt). 

Skatteundantagen gav upphov till en skatteutgift på 210 miljoner för 2017 jämfört med 
den normerande skatten på eldningsolja. Beräkningen grundar sig endast på nedsätt-
ningen för värmeproduktion, eftersom undantaget för elproduktion grundar sig på 
tvingande EU-rätt.1 

Totalt släppte el- och värmesektorns 600 anläggningar inom utsläppshandeln ut 4,5 
miljoner ton koldioxid 2016.86 Tolv anläggningar som drivs med i huvudsak fossila 
bränslen släppte ut 62 procent av detta. El- och värmesektorn hade ett överskott av 

                                                      
84 LKAB, års- och hållbarhetsredovisning 2016. 
85  6a kap, 3 § samt 6a kap, 1 §, p. 17a lag om skatt på energi. 
86 Förteckning över utsläpp och tilldelning per anläggning 2016. Excelark, Naturvårdsverket 2017. 

https://www.lkab.com/sv/SysSiteAssets/dokument/finansiell-information/arsredovisning/2016_lkab_ars_och_hallbarhetsredovisning.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19941776-om-skatt-pa-energi_sfs-1994-1776
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/utslappshandel/Resultat/snabbstatistik-forteckning-utslapp-tilldelning-2016.xlsx
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utsläppsrätter på 1,5 miljoner ton, utifrån en gratistilldelning på 6 miljoner ton. För 
sektorn som helhet behövdes därför inga inköp av utsläppsrätter.  

Om varje anläggning hade varit tvungen att köpa sina utsläppsrätter fullt ut skulle det 
ha kostat el- och värmesektorn 230 miljoner 2016. Medelpriset på utsläppsrätter var 
under detta år 50,57 kronor per ton. Överskottet på 1,5 miljoner utsläppsrätter innebär 
en ytterligare subvention på ca 80 miljoner. 

Syfte: Undantaget har funnits sedan 1991 då koldioxidskatten infördes. Motivet var 
från början, enligt Naturvårdsverkets granskning,28 att stärka kraftvärmens ställning 
gentemot renodlade kraftverk och renodlade värmeanläggningar, vilka båda har en 
sämre verkningsgrad. För elproduktionsdelen motiverades också undantagen med att 
elen beskattas hos slutkonsument och att man därmed undviker dubbelbeskattning. 

Effekter av undantaget: Undantaget gör att de kraftvärmeverk som använder fossila 
bränslen får mindre incitament att gå över till förnybara bränslen. Flertalet kraftvär-
meverk eldas dock redan med biobränslen, men olja används även i dessa fall som 
”braständare” och som extrabränsle vid köldknäppar.  

Effekter av en avveckling: Full energiskatt på fossila bränslen i kraftvärmen skulle 
påskynda den slutliga övergången till enbart biobränslen inom el- och värmesektorn. I 
praktiken handlar det framförallt om det koleldade Värtaverket i Stockholm, Ryaver-
ket i Göteborg, Öresundsverket och Heleneholmsverket i Malmö som eldas med natur-
gas, Boländerna i Uppsala som delvis eldas med torv och Mälarverket i Västerås som 
delvis eldas med kol. Förutom för de tre naturgaseldade kraftvärmeverken finns av-
vecklingsplaner för de fossila bränslena i alla dessa verk. Dessa avvecklingsplaner 
skulle kunna påskyndas om energiskatteundantaget togs bort. Därtill finns ett antal 
avfallsförbränningsanläggningar med höga utsläpp, främst Högdalenverket i Stock-
holm, Gärstadsverket i Linköping, Händelöverket i Norrköping, Sysavs avfallsför-
bränningsanläggning i Malmö och Renova i Göteborg, som skulle få ökade incitament 
att minska sin användning av fossila bränslen. Totalt är skatteundantaget dock av be-
gränsad omfattning och betydelse för branschen. 

Anläggning Ort Utsläpp ton CO2, 2016 

Värtaverket Stockholm 425 000 

Boländerna Uppsala 308 000 

Rya Kraftvärmeverk Göteborg 293 000 

Högdalenverket Stockholm 280 000 

Gärstadverket Linköping 246 000 

Händelöverket Norrköping 226 000 

Kraftvärmeverket Västerås 217 000 

Öresundsverket Malmö 215 000 

Sysavs avfallsförbränningsanläggning Malmö 196 000 

Renova avfallsförbränningsanläggning Göteborg 194 000 
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Heleneholmsverket Malmö 119 000 

Bristaverket  Sigtuna 98 000 

Summa  2 817 000* 

*62 procent av de totala utsläppen från el- och värmesektorn på 4,5 miljoner ton. 

Tabell 5. De tolv största utsläpparna av koldioxid inom el- och värmesektorn i Sverige 
2016. Källa: Naturvårdsverket.86 

Det är intressant att notera att torveldningen i Boländerna kräver europeiska utsläpps-
rätter som varande ett fossilt bränsle, medan torv i svensk lagstiftning betraktas som 
förnybart. Eldning av torv i anläggningar utanför utsläppshandeln är befriade från 
koldioxidskatt. Men detta har mycket begränsad omfattning i dag. 

Nedsatt energi- och koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen inom industrin 
Omfattning: Industrin har en nedsättning av energiskatten med 70 procent för fossila 
bränslen som används i tillverkningsprocesser.87 För industri utanför EUs system för 
utsläppshandel gäller därtill 20 procents nedsättning av koldioxidskatten (denna ned-
sättning har dock tagits bort från och med 2018, vilket minskar subventionen fram-
gent), medan företag inom utsläppshandeln har full befrielse från koldioxidskatten.  

Dessa skatteundantag gav en skatteutgift 2017 på 630 miljoner för energiskattedelen 
och 260 miljoner för koldioxidskattedelen, sammanlagt 890 miljoner jämfört med den 
normerande skatten på eldningsolja.1  

Industrin inom utsläppshandeln släppte 2016 sammanlagt ut 15,2 miljoner ton koldi-
oxid. Om industrin hade varit tvungen att köpa sina utsläppsrätter fullt ut hade det 
kostat industrisektorn 770 miljoner med det årets medelpris på cirka 50 kronor. Värdet 
av överskottet av utsläppsrätter på 2,9 miljoner ton innebar en ytterligare subvention 
på 150 miljoner kronor. 

Syfte: Undantagen är till för att gynna konkurrensutsatt industri. Det kan ifrågasättas 
om dessa skatteundantag är förenliga med andemeningen i EUs statsstödsregler, även 
om nedsättningen i sig är laglig. 

Effekter av undantaget: Industrin får ett minskat incitament för energieffektivisering 
och övergång till förnybara bränslen eller elektrifiering av tillverkningsprocesser. 

Konsekvenser av en avveckling: Full energiskatt för uppvärmningsbränslen inom in-
dustrin skulle innebära vissa merkostnader enligt ovan. Det skulle dock vara en kost-
nad att bära gemensamt för stora delar av den tunga industrin inom branscherna gru-
vor, järn- och stål, skog, cement och kemi. För de allra flesta företag är dock energi-
kostnaderna en liten del av deras totala kostnader. 2015 var den genomsnittliga totala 

                                                      
87 6a kap 1 §, p. 9a och p. 9b lag om skatt på energi. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19941776-om-skatt-pa-energi_sfs-1994-1776


37 

 

energikostnaden för industrin 2,2 procent av de totala rörliga kostnaderna.88 Det inklu-
derar då både bränslen och el. I sammanhanget bör nämnas att tillverkningsindustrin 
också har nedsatt energiskatt för el till maskiner med mera (se nästa avsnitt). Denna 
subvention, som i huvudsak inte är fossil, är värd drygt 12 miljarder.1  

 

Figur 10. Industrins totala energikostnader som andel av de totala rörliga kostnaderna. 
Källa: ekonomifakta.se. 

Om man tog bort den fria tilldelningen av utsläppsrätter inom EUs handelssystem helt 
skulle det innebära ytterligare merkostnader enligt ovan. Det är dock i dagsläget inte 
tillåtet enligt EUs lagstiftning. Först år 2027 kommer 100 procents auktionering att 
råda inom EUs utsläppshandelssystem. 

                                                      
88 Statistiksida hos ekonomifakta.se, 2017. 
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För handelsperioden 2013-2020 är dock auktionering den huvudsakliga tilldelnings-
principen på europeisk nivå. Andelen gratis utsläppsrätter minskar för varje år. Men 
utdelningen sker enligt ett benchmarking-system där de utsläppseffektivaste företa-
gen inom varje bransch i Europa får högst tilldelning.89 Man utgår från på förhand 
fastställda riktmärken för kolintensiteten inom olika produktgrupper. Svenska företag 
ligger jämförelsevis mycket bra till i Europa och får därför en tilldelning som är större 
än utsläppen, totalt sett. 

Nedsättning av energiskatten på el inom industrin 
Omfattning: El som används i industriella tillverkningsprocesser har nedsatt ener-
giskatt90 och betalar 0,5 öre per kWh (EUs minimiskattesats enligt energiskattedirekti-
vet). Full energiskatt var 2016 29,5 öre. Subventionen var med andra ord 29 öre per 
kWh. Detta skapade en skatteutgift för staten 2016 på 12,3 miljarder.1 2017 inkluderades 
även datorhallar i skatteundantaget, varvid summan ökade till 13,5 miljarder. (Från 1 
juli 2017 höjdes också energiskattesatsen till 32,5 öre). Detta är i huvudsak inte en fos-
sil subvention eftersom det svenska elsystemet till övervägande del är fossilfritt.25 
men redovisas här för att den hänger ihop med föregående avsnitt. Totalt beräknas 
kring 70 000 företag bedriva industriell tillverkning och komma i fråga för skatteun-
dantaget.91  

Syfte: Subventionen infördes redan 1964 med motivet att stärka den svenska indu-
strins konkurrenskraft28. Fram till 2004 rådde full befrielse från energiskatt för ända-
målet. Efter ett avgörande mot Sverige i EU-kommissionen om brott mot statsstöds-
reglerna92 ändrades skatteundantaget till en nedsättning till EUs miniminivå för ener-
giskatt på 0,5 öre per kWh. Den nuvarande ordningen bryter inte mot lagens bokstav 
och är godkänd av EU men kan ändå sägas bryta mot andemeningen i EUs lagstiftning 
om otillåtna statsstöd. 

Effekter av undantaget: Skattenedsättningen minskar industrins incitament för att 
energieffektivisera tillverkningen. Detta till den grad att regeringen varit tvungen att i 
flera omgångar avsätta särskilda projektpengar till program för energieffektivisering 
inom industrin, PFE. Som visats i föregående avsnitt i figur 10 så utgör energikostna-
derna en ringa andel av industrins totala kostnader för de flesta branscher, med några 
få energiintensiva industrigrenar som undantag. 

Konsekvenser av en avveckling: Utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraf-
tig energiskatt på el 201593 hade till uppgift att utreda om den rådande modellen för 
uttag av energiskatten på el var ändamålsenlig. Utredningens slutsats i fråga om indu-

                                                      
89 Information om utsläppshandeln på Energimyndighetens hemsida, 2017. 
90 11 kap. 9 §, första stycket 8 samt 14 § första stycket 1, Lag om skatt på energi. 
91 Energiskatt på el – en översyn av det nuvarande systemet. SOU 2015:87.  
92 Kommissionens beslut av den 30 juni 2004 om stödordning som Sverige genomfört för en befrielse från skatt på energi. 
93 Energiskatt på el - En översyn av det nuvarande systemet, SOU 2015:87 

http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-utslappsratter/utslappshandel-i-eu/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19941776-om-skatt-pa-energi_sfs-1994-1776
http://www.regeringen.se/4a8707/contentassets/da34165c8c574078921b4bcb31355ff8/energiskatt-pa-el--en-oversyn-av-det-nuvarande-systemet-sou-201587
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005D0468&from=SV
http://www.regeringen.se/4a8707/contentassets/da34165c8c574078921b4bcb31355ff8/energiskatt-pa-el--en-oversyn-av-det-nuvarande-systemet-sou-201587
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strin undantag var att en avveckling skulle ge för stora nackdelar i form av försämrad 
konkurrenskraft. Men utredningen påtalar att begreppet ”industriell verksamhet” be-
höver definieras på ett tydligare sätt.  

I energiöverenskommelsen 2016 mellan fem partier94 anges att finansiering av den 
slopade skatten på termisk effekt för kärnkraftverken (en skatteförlust på 4,25 miljar-
der jämfört med 20161) och sänkningen av fastighetsskatten på vattenkraft (en skatte-
förlust på 4,26 miljarder jämfört med 20161) ska ske genom en höjning av energiskat-
ten. Totalt är den höjningen 4,2 öre per kWh i två steg, 3 öre 2017 och 1,2 öre från 2019. 
Ett uppenbart alternativ till denna höjning av energiskattesats vore en avveckling av 
skatteundantaget för tillverkningsindustrin, förutom den elintensiva industrin, vilket 
skulle kunna ge ungefär motsvarande skatteintäkt. 

 

Figur 11. Minskat resultat i procent av omsättningen vid full energiskatt för olika ex-
empelföretag. Källa: SOU 2015:87, sid 281.93 

                                                      
94 Energioverenskommelse 2016-06-10. 
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Nedsatt energi- och koldioxidskatt på uppvärmningsbränslen 
inom jord-, skogs- och vattenbruk 
Omfattning: Fossila bränslen som används för uppvärmningsändamål inom jord- och 
skogsbruket samt inom vattenbruket har en nedsättning av energiskatten med 70 pro-
cent jämfört med den normerande skatten på eldningsolja.95 I praktiken riktas sub-
ventionen främst mot fossila uppvärmningsbränslen i växthusodling och mot olje-
drivna spannmålstorkar inom jordbruket. 

Energiskattesatsen för eldningsolja var 2017 8,6 öre/kWh. Med skattenedsättningen 
betalar de som omfattas av nedsättningen 2,6 öre/kWh i energiskatt, en subvention på 
6 öre/kWh. För koldioxidskatten var subventionen 20 procent av full skatt fram till 1 
januari 2018. Detta undantag är nu avskaffat.1 Energiskatteundantaget skapade en 
skatteutgift för 2017 på totalt 40 miljoner och koldioxidskatteundantaget likaså en ut-
gift på 40 miljoner.  

Den svenska växthusnäringen har på senare år dels kraftigt minskat sin totala energi-
användning och dels alltmer övergått till förnybara bränslen för uppvärmning. 

Syfte: Avsikten har varit att ge svensk växthusodling bättre konkurrensvillkor jämfört 
med utländska odlare och ge jordbruket samma undantag som industrin. Undantagen 
har funnits länge, för energiskattedelen åtminstone sedan 1957. 

Effekter av undantaget: Jordbruket har haft försvagade incitament att överge fossila 
bränslen och övergå till biobränslen för uppvärmning eftersom prisskillnaden mellan 
skattebefriade förnybara bränslen och fossila bränslen blir mindre om det fossila 
bränslet har en skattenedsättning. Inom jordbruket har oljedrivna spannmålstorkar 
fortsatt att dominera. De används sannolikt för lite varje år för att ekonomiskt moti-
vera ett byte av energikälla. Jordbruket använde 2013 totalt 46 900 m3 olja och 10 800 
MWh naturgas som uppvärmningsbränsle, vilket gav upphov till 125 000 respektive 
2 200 ton koldioxidutsläpp. 

Konsekvenser av en avveckling: Uppvärmningskostnaden utgör en avsevärd del av 
växthusodlingens totala kostnader. Ett typiskt växthus i Sverige96  för kommersiell 
odling förbrukar årligen cirka 400 kWh/m2 och totalt finns 2,9 miljoner kvadratmeter 
växthus i Sverige.97   

Biobränslen av olika slag är ett tillgängligt alternativ för de flesta växthusodlare, flis, 
halm, bark eller pellets med mera kan användas. Redan i dag, med skatteundantagen 
ovan, är kostnaden för exempelvis flisledning en femtedel av kostnaden för oljeeld-

                                                      
95 6a kap, 1 §, p. 10 och 11, lag om skatt på energi. 
96 Jordbruksstatistisk sammanställning 2016, kapitel 5, trädgårdsodling. Jordbruksverket 2016. 
97 Förnybar energi i svensk växthusodling, SLU rapport 2015:28. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19941776-om-skatt-pa-energi_sfs-1994-1776
http://www.jordbruksverket.se/download/18.4a82b0a7155953b608a9c894/1467200348630/Kapitel+5+Tr%C3%A4dg%C3%A5rdsodling.pdf
https://pub.epsilon.slu.se/12740/7/nilsson_u_etal_151102.pdf
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ning. Isolering kan också minska uppvärmningskostnaderna rejält. Rutor av 16 mm 
polykarbonat har nästan dubbelt så bra värmevärde som vanligt enkelglas. 97 

Spannmålstorkar som eldas med bioenergi finns på marknaden. Fliseldad eller halm-
eldad torkning förefaller ha lägst kostnad.98,99  Men spannmålstorkar används för sällan 
för att det ska vara lönsamt sig med nyinvesteringar i förnybara alternativ.  

Nedsatt koldioxidskatt för dieselbränsle till arbetsmaskiner och fartyg inom 
jord-, skogs- och vattenbruk  
Omfattning: Fossila bränslen som används för drift av arbetsmaskiner och fartyg för 
yrkesmässig verksamhet inom jord-, skogs- och vattenbruk har nedsättning av koldi-
oxidskatten.100 Nedsättningen är för närvarande 1,70 kr/l jämfört med den normerande 
koldioxidskatten på diesel som är 3,24 kr/l. Det innebär en nedsättning med 52,5 pro-
cent. En del av nedsättningen 0,27 kr/l är temporär för åren 2016-2018.1  

Skatteundantaget skapade för 2017 en skatteutgift på 820 miljoner,1 varav 460 miljoner 
berör jordbruksföretag (se vidare bilaga 1, sidan 66). Den svenska lagstiftningen kring 
detta grundar sig i sin tur på skrivningar i artikel 8.2a i EUs energiskattedirektiv.52 

År 2015 fanns det 126 000 traktorer i trafik inom jordbruket och 64 500 inom skogsbru-
ket. Därtill finns enligt äldre uppgifter cirka 35 000 skördetröskor och 5 300 skogsma-
skiner (skördare och skotare).101 70 procent av arbetsmaskinerna är traktorer, men de 
står för 30 procent av utsläppen, medan skogsmaskiner utgör två procent av maskin-
parken men står för 15 procent av utsläppen eftersom de körs så intensivt.102 

Utredningen Fossilfrihet på väg103 beskriver skillnaden i nyttjandegrad mellan olika 
typer av arbetsmaskiner och sektorer så här:  
”Entreprenadsektorn och skogssektorn karaktäriseras av maskiner med hög driftstid och höga 
utsläpp. Traktorerna, å andra sidan, är många men har förhållandevis låga utsläpp per maskin, 
främst därför att det finns många gamla traktorer med låg drifttid. En ny traktor används 600–
800 timmar per år, medan entreprenadmaskiner (t.ex. hjullastare och grävmaskiner) har cirka 1 
500 driftstimmar per år och skogsmaskinerna över 3 500 timmar.” 

Arbetsmaskiner inom jordbruk, skogbruk och fiske släppte 2016 totalt ut 1,2 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter, varav jordbruket 592 000 ton, skogsbruket 495 000 ton och 
fisket 128 000 ton.104  

                                                      
98 En studie av spannmålstorkar på gårdsnivå ur hållbarhetsperspektiv, Examensarbete, KTH, 2015. 
99 Alternativ till spannmålstorkning med fossil energi, LRF 2013. 
100 6a kap, 2a §, p. 1 och 2 lag om skatt på energi.      
101 Arbetsmaskiner, inventering av utsläpp, teknikstatus och prognos. Naturvårdsverket, rapport 5728, 2007. 
102 Fossilfrihet för arbetsmaskiner, Energimyndigheten, rapport 2017-02-10. 
103 Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84, sid 563. 
104 Utsläpp av växthusgaser från arbetsmaskiner, Statistiksida på Naturvårdsverkets webbplats 2017. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:853459/FULLTEXT01.pdf
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1f2Fx97YAhVDYZoKHTERB2cQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.lrf.se%2Fglobalassets%2Fdokument%2Fforetagande%2Faffarsmannaskap%2Fresurseffektivisering%2Fspara-energi%2Falternativ-till-spannmalstorkning-med-fossil-energi.pdf&usg=AOvVaw3YLEy9G6nTUl3D8FcigH5K
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19941776-om-skatt-pa-energi_sfs-1994-1776
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5728-6.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/transporter/rapport-fossilfrihet-for-arbetsmaskiner-170210.pdf
http://www.regeringen.se/49bbab/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/fossilfrihet-pa-vag-sou-201384-del-12
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-arbetsmaskiner/%23
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Syfte: Syftet är oklart enligt Naturvårdsverkets granskning av potentiellt miljöskadliga 
subventioner.28 Gissningsvis handlar det om att stärka konkurrenskraften för de are-
ella näringarna. Det kan också vara ett sätt för staten att stötta lantbruket utan att 
komma i strid med EUs statsstödsregler. 

Effekter av undantaget: Minskade incitament hos jord-, skogs- och vattenbruk att gå 
över till förnybara drivmedel eller att använda diesel med låginblandning av förnybar 
råvara. 

Konsekvenser av en avveckling: För jordbruket är energikostnaderna en kännbar del 
av den totala kostnadsbilden. Jordbruksverket uppskattar i en studie energikostna-
dernas andel till 12 procent för jordbruket och 9 procent för skogsbruket.59  

Initiativet Fossilfritt Sverige har tillsammans med LRF-Östergötland startat en bud-
kavle för att få lantbrukare att anta målet om att köra sina traktorer på hälften fossil-
fritt bränsle till 2020.105 Det vore önskvärt med fler sådana initiativ. Det behövs dock 
stöd till utveckling av nya bränslen och maskiner, kanske i form av investeringsstöd 
för lantbrukare som vill satsa på förnybart och i form av innovationsstöd till utveckl-
ingen av energieffektiva och klimatsmarta arbetsmaskiner.  

Jordbruksverket har i en rapport från 2018 föreslagit att en handlingsplan bör tas fram 
för jordbrukssektorn, framtagen i dialog mellan myndigheter, bransch och aktörer 
inom forskning och kunskapsskapande, och att denna blir en formell del av det kli-
matpolitiska ramverket.106 Jordbruksverket bör ges i uppdrag att ta fram en sådan 
handlingsplan för ett fossilfritt jordbruk.  

Det börjar nu komma ut eldrivna traktorer och hybriddrivna fordon på marknaden.107 
Långa arbetsdagar på långt avstånd från möjliga laddpunkter, mestadels små företag, 
få drifttimmar på varje maskin och lång livslängd på maskinparken gör det dock svårt 
för jordbruket att ställa om till denna nya teknik.102 Samtidigt börjar teknik för självkö-
rande fordon och ”automatiserat” robotjordbruk närma sig praktisk verklighet.108  

Det kan noteras att bland annat Nederländerna, Österrike och Slovakien redan 2013 
avskaffade sina subventioner till bränslen och drivmedel inom jordbruket.109 Totalt har 
åtta EU-länder avskaffat sina bränslesubventioner till jordbruket, se vidare figur 12. 

                                                      
105 Förnybar budkavel till Sveriges lantbruk, sida på Fossilfritt Sveriges webbplats, 2017-04-07 
106 Hur kan den svenska jordbrukssektorn bidra till att vi når det nationella klimatmålet? Jordbruksverket, rapport 2018:1 
107 Eldrivna traktorer på gårdar redan 2020, artikel i Land lantbruk, 2017-03-01 
108 Electric tractors by 2020? – a review of advanced vehicle technology in the agricultural sector, position paper, NFU, februari 

2017.  
109 OECD Companion to the Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2015, sid 43. 

http://fossilfritt-sverige.se/pa-gang/fornybar-budkavle-till-sveriges-lantbruk/
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra181.html
http://www.landlantbruk.se/lantbruk/eldrivna-traktorer-pa-gardar-redan-2020/
https://www.nfuonline.com/assets/93644
https://www.nfuonline.com/assets/93644
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/energy/oecd-companion-to-the-inventory-of-support-measures-for-fossil-fuels-2015_9789264239616-en%23page43
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Figur 12. Skatteuttag för jordbruksanvändning av diesel inom EU28, normala, oreduce-
rade nivåer och nivåer för jordbruket. Källa: EU-kommissionens skattedatabas.110 

Kompensation till jordbruket 

Det finns särskilda skäl att kompensera jordbruket ekonomiskt för en slopad skatte-
subvention på dieselbränsle.  

Det är inte i första hand konkurrensskäl. Beskattningen av diesel för jordbruksända-
mål varierar visserligen kraftigt inom EU, från noll till strax över den svenska nivån 
(se figur 12). Men dieselskatten är bara en av många pusselbitar som avgör jordbrukets 
lönsamhet och olika länder väljer olika skattebaser.  

Jordbruket skiljer sig i ett viktigt avseende från alla andra näringsgrenar. Jordbruks-
företagen förvaltar nästan all öppen mark i Sverige och en stor del av de angränsande 
skogarna. Jordbrukets lönsamhet är därför inte bara en företagsekonomisk fråga. Hur 
jordbruksproduktionen bedrivs är direkt avgörande för allmänintressen som hävden 
av det historiska kulturlandskapet, bevarandet av den biologiska mångfalden och na-
turens förmåga att leverera livsnödvändiga ekosystemtjänster.  

Samtidigt är jordbrukets ekonomi pressad. Bara en liten minoritet av jordbruksföreta-
gen skulle överleva utan de offentliga stödsystemen. 

                                                      
110 Taxes in Europe Database v3, på EU-kommissionens webbplats, 2017.  
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Detta är skäl att ge en kompensation i andra former så att det totala skattetrycket på 
sektorn inte ökar. I bilaga 1 på sidan 66 finns exempel på hur en kompensation till 
jordbruket för avvecklade subventioner på dieselbränslet skulle kunna utformas. 

Skogsbruket behöver inte kompenseras 

De skäl till kompensation som skisserats ovan har dock liten relevans för skogsbruket. 
Det är en näring med stark ekonomi. 2016 omsatte svensk skogsindustri 222 miljar-
der111 och bränslesubventionerna till skogsnäringen motsvarade 360 miljoner. Kom-
pensationen bör därför enbart riktas till jordbruksföretagen (i dessa ingår dock en del 
av det småskaliga bondeskogsbruket). 

  

                                                      
111 Skogsindustri, uppslagsord på wikipedias webbplats.2018. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skogsindustri
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Övriga klimatskadliga skatteundantag 

Avdrag för resor till och från arbetet. 
Omfattning: Utgifter för resor till och från arbetet får dras av vid inkomstbeskattning 
av anställda. Förutsättningen är att arbetsplatsen ligger så pass långt bort från bosta-
den att någon form av transportmedel behöver användas. Endast kostnader som över-
stiger ett gränsbelopp är avdragsgilla. För inkomståret 2017, och även för 2018, är grän-
sen 11 000kr. Skatteundantaget som avdragen innebär skapade en skatteutgift för sta-
ten på 5,55 miljarder för 2017.1  

Villkoren för reseavdragen regleras i inkomstskattelagen.112 Där sägs bland annat att 
avståndet mellan arbetsplats och bostad måste vara minst fem kilometer och tidsvins-
ten minst två timmar per dag för att man ska få göra avdrag för resor med egen bil. 
Alternativt ska bilen användas i tjänsten minst 160 dagar om året. Avdrag får göras 
med 18,50 kronor per mil. Om allmänna färdmedel saknas bortfaller dock kraven ovan. 

Reseavdraget innebär en skatteminskning med ca 30 procent av avdraget för den med 
beskattningsbar förvärvsinkomst upp till 438 900 kronor, ca 50 procent av avdraget för 
den som tjänar mellan 439 000-638 599 kr, och ca 55 procent av avdraget för den med 
inkomst över 638 600 kronor. Det totala avdraget var 2015 14,3 miljarder113 och skatte-
bortfallet netto som ovan angetts 5,55 miljarder (dock beräknat för 2017). 

Män (56 procent 2015) använder reseavdraget i högre utsträckning än kvinnor och 
storleken på avdraget växer med inkomsten. Hälften av reseavdragsvolymen kommer 
från Sveriges tre storstadsområden.114 Fusket med reseavdragen har vid Skatteverkets 
kontroller konstaterats vara ovanligt omfattande och uppgå till minst 1,7 miljarder om 
året. Det vanligaste fusket är att man inte uppfyller tidsvinstkravet, detta är särskilt 
svårt för skattemyndigheterna att kontrollera.115  

Nio av tio som gör reseavdrag kör bil.114 Beloppsgränsen på 11 000 kronor gör att få som 
reser med kollektivtrafik kommer upp i kostnader som medger avdrag.  

Avdraget ska endast motsvara bilens rörliga kostnader. Bilens fasta kostnader för in-
köp, skatt, försäkring och värdeminskning ska inte omfattas. Det gör att bilpendlare 
med reseavdrag överkompenseras. De rörliga kostnaderna för de tio mest sålda bilarna 
2017 ligger i genomsnitt på 13,70 kronor per mil, enligt Konsumentverkets bilkalkyl.116 
Det skulle motsvara en överkompensation på 18,50-13,70 = 4,8 kronor per mil, eller 25 

                                                      
112 Svensk författningssamling, inkomstskattelag, SFS 1999:1229. 12 kap. 26-30 § . 
113 Statistik om skatt på arbete- sektionen Avdrag för resor till och från arbetet på skatteverkets webbplats 2017. 
114 Reseavdrag och slopad förmånsbeskattning av kollektivtrafikbiljetter – Effektiva styrmedel som ger önskad effekt? WSP, 

rapport 2012-11-04     
115 Förslag från Svensk Kollektivtrafik – Avståndsberoende reseavdrag, 2015. 
116 www.bilsvar.se/sv/Sok-bil/ 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/inkomstskattelag-19991229_sfs-1999-1229
https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/statistikochhistorik/skattpaarbete/faststalldforvarvsinkomst.4.3152d9ac158968eb8fd29f1.html%23Avdragresor
http://www.transportportal.se/Energieffektivitet/Energieffektivisering-och-%C3%B6kad-kollektivtrafikandel-reseavdraget-kollektivtrafikbiljetter.pdf
http://www.transportportal.se/Energieffektivitet/Energieffektivisering-och-%C3%B6kad-kollektivtrafikandel-reseavdraget-kollektivtrafikbiljetter.pdf
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/fakta-och-debatt/forskning/sammanfattning-forslag-avstandsberoende-reseavdrag-2016.pdf
http://www.bilsvar.se/sv/Sok-bil/
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procent. Det motsvarar i sin tur en ytterligare potentiell subvention på kring 1,4 miljar-
der, som dock inte räknats med i sammanställningen i denna rapport. 

Syfte: Motivet för reseavdraget, som infördes 1958, var från början att gynna boende i 
glesbygd.117 I dag utnyttjas det dock mest av storstadsbor. 

Effekter av undantaget: Det har blivit förmånligare att ta bilen till jobbet än annars, 
vilket lett till ökat bilåkande och därmed också till ökade utsläpp av växthusgaser, 
kolväten, partiklar och kväveoxider. En grov översiktlig beräkning av utsläppet till 
följd av reseavdragen visar att detta blir minst 856 000 ton koldioxid per år. Beräk-
ningen har gjorts med följande parametrar:  

 Avdragets storlek: 14,3 miljarder 
 Ersättning per mil: 18,50 kr/mil 
 Andel bilar: 90 procent 
 Genomsnittsutsläpp för nya bilar 2016: 1,23 kilo CO2/mil 

𝐴𝑣𝑑𝑟𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘

𝐸𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑙
× 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑟 × 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 = 856 000 000 𝑘𝑔 𝐶𝑂2

118 

Detta är en minimisiffra eftersom vi räknar med utsläpp från nya bilar (det förs bara 
statistik över medelutsläppet för nya bilar och siffran har sjunkit med tiden). I verklig-
heten är de bilar som används för arbetsresor naturligtvis mer åldersblandande. 

Konsekvenser av en avveckling: Utan reseavdraget skulle bilpendlingen till och från 
arbetet minska rejält. Enligt WSPs konsultrapport från 2012114 skulle arbetsresorna 
med bil minska med 23 procent i Norrland och 19 procent i Mälardalen samtidigt som 
koldioxidutsläppen från arbetspendlingen skulle minska med 16 procent i båda reg-
ionerna. 

Den parlamentariska Landsbygdskommittén föreslår i sitt slutbetänkande ett av-
ståndsberoende reseavdrag som alternativ till dagens system.117 Då görs avdraget helt 
enkelt utifrån antalet kilometer mellan bostaden och arbetsplatsen, oberoende av vil-
ket färdmedel som används. Önskemål om en översyn av avdraget har även framförts 
av den parlamentariska Miljömålsberedningen.119 Ett sådant system skulle enligt 
WSP:s rapport ovan öka arbetsresorna med kollektivtrafik med 40 procent i Mälarda-
len och 75 procent i Norrland samtidigt som det totala transportarbetet med bil skulle 
minska med kring en tiondel. 

Naturskyddsföreningen föreslår att reseavdragen förändras till att vara färdmedelsne-
utrala och avståndsberoende. Då upphör sannolikt det omfattande fusket eftersom 

                                                      
117 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, SOU 2017:1 
118 Källa: egen beräkning. 
119 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, Miljömålsberedningen, SOU 2016:47. 

http://www.regeringen.se/4b136a/contentassets/acec663a156a41659021e0e1387e713d/sou-2017_1_web.pdf
http://www.regeringen.se/49ec6a/contentassets/01cd0e73c9b446a5937a43a347a911b1/en-klimat--och-luftvardsstrategi-for-sverige-sou-201647
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Skatteverket har lätt att i stor skala kontrollera det korrekta avståndet mellan bosta-
den och arbetet, men mycket svårt att kontrollera de många parametrarna i dagens 
regelverk. Det nya systemet kommer att uppmuntra individer att arbetspendla med 
kollektivtrafik, gång och cykel eftersom de generellt har lägre kostnader. Risken för 
överkompensation, d.v.s. att skatteminskningen blir högre än de faktiska kostnaderna, 
kan begränsas genom att en övre gräns på förslagsvis 50 000kr per år införs. 

Reseavdraget är en markant avvikelse i skattesystemet eftersom kostnaderna egentli-
gen är att hänföra till privata levnadsomkostnader så som mat, kläder och bostad vilka 
underlättar arbetslivet men normalt inte är avdragsberättigade. För att minska om-
fattningen av denna avvikelse bör den undre gränsen för avdrag höjas till 15 000kr och 
nivåer under denna därmed räknas som individens privata utgifter. 
Bilförmån och förmån av fritt eller delvis fritt drivmedel 
Omfattning: En förmånsbil är en bil som ett företag äger eller leasar men låter en an-
ställd använda för privat bruk, som en förmån som följer med anställningen. Eftersom 
detta är en löneförmån får den anställde betala skatt för detta.  

Ibland blandas förmånsbilar ihop med tjänstebilar, men det är något annat. Även 
tjänstebilar ägs eller leasas av företaget men de får enbart användas för arbete och inte 
för privat bruk, tydliga exempel är postbilar, polisbilar och ambulanser.  

När en anställd för privat bruk använder bil som får disponeras på grund av anställ-
ning eller uppdrag, så räknas den körsträckan som bilförmån vilken är skatte- och av-
giftspliktig. Om arbetsgivaren dessutom tillhandahåller drivmedlet för den privata 
körningen ska även det beskattas och ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. 

Den skattepliktiga bilförmånen beräknas utifrån schabloner som i teorin ska motsvara 
alla de kostnader som förmånstagaren skulle ha haft vid eget ägande av bilen. Det 
finns idag ungefär 250 000 förmånsbeskattade bilar i Sverige. När förmånsbilsystemet 
infördes i sin nuvarande form 1997 motsvarade förmånsvärdet ungefär den faktiska 
bilkostnaden. I dag ligger förmånsvärdet som regel avsevärt mycket lägre än den fak-
tiska bilkostnaden. Denna mellanskillnad utgör en subvention. Förmånsvärdet beräk-
nas med hjälp av följande parametrar:  

 Grundbelopp: 31,7 procent av prisbasbeloppet  
 Prisbasbeloppet: uppgår för närvarande till 44 700 kronor 
 Bilens inköpspris som ny 
 Kapitalkostnaden utifrån statslåneräntan 
 Nedsättning med max 10 000 kronor för miljöbilar. 
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Bilförmån regleras i inkomstskattelagen.120 

Det totala förmånsvärdet för dessa 250 000 förmånsbilar var 10,5 miljarder 2015. Multi-
plicerar man det med den genomsnittliga skillnaden mellan verklig kostnad och för-
månsvärde, som var 20 procent,121 blir det 2,1 miljarder, minus värdet av bilförmån för 
miljöbilar, 0,37 miljarder. Netto blir då subventionen 1,73 miljarder för år 2017.121 

 
Figur 13. Förmånsfärden och bilkostnader 1997 och 2017 för olika nivåer på nybilspri-
set. I dag är förmånsvärdet betydligt lägre än den verkliga bilkostnaden, vilket innebär 
en subvention av förmånsbilar. Källa: Ekonomistyrningsverket.121  

Merparten av alla bilförmåner finns i de högre inkomstskikten. I det lägsta 
inkomstskiktet fanns 2015 0,3 procent med bilförmån, i det översta inkomstskiktet var 
44 procent förmånstagare. 82 procent av alla bilförmåner går till män. Flest 
bilförmåner finns i Stockholm och andra storstäder. 

Vanligtvis betalar förmånstagaren för bensin eller diesel och får ersättning av arbets-
givaren enligt en schablon (6,50 kr/mil för diesel och 9,50 kr/mil bensin eller andra 
drivmedel). Förmånstagaren beskattas idag inte för förmån av fri parkering utan detta 
ingår i bilförmånen. 

                                                      
120 Inkomstskattelagen (1999:1229), 61 kap 5-11 §. 
121 Statens budget och de offentliga finanserna, prognos april 2017, Ekonomistyrningsverket, ESV 2017:44, kapitel 8. 
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https://www.esv.se/contentassets/e3b69dee46a34ba6ad2c2b4f05abf438/esv-2017-44-prognos-april-2017.pdf
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Figur 14. Andel av de skattskyldiga med bilförmån i olika inkomstskikt. Källa: Ekono-
mistyrningsverket. 121 

Syfte: Naturvårdsverket anger i sin granskning av miljöskadliga subventioner syftet 
som oklart.28 Från början var syftet sannolikt att gynna den svenska bilindustrin. 
Närmare en tredjedel av nybilsföräljningen utgörs av förmånsbilar. Utan 
förmånsbilsystemet skulle sannolikt den totala bilförsäljningen vara lägre, liksom 
andelen stora och dyra bilar. 

Effekter av undantaget: Den svenska bilflottan har blivit större och törstigare än vad 
hade varit fallet om förmånsbilssystemet inte hade funnits. 2015 var medelutsläppet i 
EU från nya bilar 119 gram per kilometer122, medan det i Sverige var 126 gram123. Sverige 
har också den näst tyngsta personbilsflottan i Europa.124 

I huvudsak män i de övre inkomstskikten har fått en subventionerad och mycket 
förmånlig privat tillgång till bil. Även om en andel av förmånsbilarna är miljöbilar så 
är trots allt fossila drivmedel dominerande. Andelen supermiljöbilar av ny-
registeringarna var 4,8 procent för perioden januari-oktober 2017, vilket är den högsta 
siffran hittills.125 Inflödet av stora och bränsletörstiga bilar på nybilsmarknaden har 
stor påverkan också på andrahandsmarknaden.  

                                                      
122 EEA, CO2 emissions from new passenger car in the EU: Car manufacturers’ performance in 2015. 
123 Transportstyrelsen. Tabell över koldioxidutsläpp för personbilar2010-2016. 
124 Statistiksida hos EEA, Average statistics of new passenger cars by member state, 2015.  
125 Bil-Sweden, pressmeddelande 2017-11-20- 
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http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_CO2-newPVs-2015_201606.pdf
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Figur 15. Genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya bilar inom EU. Källa: EEA.124 Sve-
rige har det tionde högsta värdet. 

Konsekvenser av en avveckling: Om förmånsvärdet korrigeras så att det motsvarar alla 
bilens kostnader upphör systemet rent fiskalt att vara en subvention.  

Eftersom nybilspriset är en viktig del av ekvationen vid uträkningen av förmånsvärdet 
lönar det sig bäst att köpa nya bilar och sedan sälja förmånsbilen efter 3-4 år för att 
skaffa en ny. Denna mekanism ökar inflödet av bilar i samhället och förser en stor del 
av andrahandsmarknaden med bilar. Om förmånsbilssystemet istället tog hänsyn till 
det verkliga inköpspriset så skulle även begagnade bilar kunna fungera som förmåns-
bilar.126 

I samband med införandet av bonus-malus-systemet från 1 juli 2018127 införs också 
regler om att innehavare av förmånsbil ska beskattas för det verkliga värdet av träng-
selskatt och fordonsskatt. Det gör att miljökostnaderna blir mer synliga, dels i form av 
hur mycket trängsel förmånstagaren orsakar i storstäderna och dels eftersom for-
donsskatten blir högre för mer förorenande fordon. 

Men dessa reformer räcker inte eftersom förmånsbilar även fortsättningsvis är kraftigt 
subventionerade och därmed bidrar till ökad biltrafik. 

Naturskyddsföreningen föreslår att regelverket ändras så att beskattningen av för-
månsbilar motsvarar det verkliga värdet av förmånen ur skattesynpunkt. Det kan ske 
                                                      
126 Dags för tjänstebilsreform, uppmuntra begagnade bilar, webbartikel hos Cornucopia, 2017-03-10 
127 Bonus-malus för lätta bilar (personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar), information på regeringens webbplats, 2017-09-03. 
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http://cornucopia.cornubot.se/2017/03/dags-for-tjanstebilsreform-uppmuntra.html
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/bonus-malus-och-branslebytet/
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genom att det beskattningsbara förmånsvärdet motsvarar antingen kostnaden för att 
leasa bilen själv eller företagets faktiska kostnad för att leasa förmånsbilen.  

Grundprincipen ska vara att regelverket för förmånsbilar ska vara till för att hantera 
skattefrågor, t.ex. vid delad användning av bilen i tjänsten och privat, utan att göra 
bilen subventionerad av samhället. 

Även i ett reformerat system motsvarar beskattningen av förmånsvärdet inte hela 
kostnaden för bilinnehavet. Subventionen minskar men försvinner inte helt. Genom-
snittsskatten för löntagare i Sverige är 2018 är maximalt 42 procent och för medelin-
komsttagaren 22 procent.128 Förmånsbeskattning på samma nivå som inkomstskatten 
täcker med andra ord bara delar av förmånsvärdet. 

Momsbefrielse för internationella resor  
Omfattning: Internationella resor av alla slag är momsbefriade i sin helhet. Det ger 
upphov till en skatteutgift för den andel av resan som sker inom Sverige. Skatteundan-
taget gav en skatteutgift för 2017 på 720 miljoner.1 Om moms skulle läggas på hela bil-
jettpriset, även i dess internationella del, skulle skatteutgiften vara betydligt högre. 
Momsfriheten för internationella resor regleras i mervärdesskattelagen.129 

Syfte: Skattebefrielsen är en följd av Chicagokonventionen.68 Undantaget motiveras av 
att utrikesresor ligger utanför varje enskilt lands skattejurisdiktion.130 

Effekter av undantaget: Internationella flygresor blir billigare än annars, vilket gynnar 
ett ökat resande. 

Konsekvenser av en avveckling: Full moms på inrikesdelen av en utlandsresa skulle 
stärka statsfinanserna men är svårt att åstadkomma i praktiken. Den sträcka som 
skulle momsbeläggas är i så fall den mellan den svenska avreseflygplatsen och terri-
torialgränsen. Affärsresenärer i privata företag kan dra av momsen, varför de inte 
skulle beröras av moms på flygresor. Men denna grupp utgör mindre än hälften av ex-
empelvis SAS resenärer.131 Den föreslagna flygskatten är ett annat sätt att komma åt 
problemet. I ett särskilt yttrande till flygskatteutredningen132 anför experten Mikael 
Johannesson, forskningschef på VTI, Väg och trafikforskningsinstitutet, att flygskat-
ten bör vara så hög att den motsvarar nivån för full koldioxidskatt och moms för utri-
kesflyget. Den beslutade nivån för den nya flygskatten är dock lägre än så. Johannes-
son föreslår 200 kr, 500 kr och 1 000 kr för skattens tre skilda nivåer, istället för de be-
slutade nivåerna på 60, 250 och 400 kronor per resa. 

                                                      
128 Genomsnittsskatt, faktasida på ekonomifaktas webbplats, 2018. 
129 5 kap. 9 § mervärdesskattelagen. 
130 Dokument på IATAs webbplats,: Value Added Tax. 
131 SAS plockar affärsresenärer från Norwegian, webbartikel hos Avanza, 2015-03-30. 
132 Särskilt yttrande av Mikael Johannesson till SOU 2016:82, sid 235 ff. 

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-arbete/Genomsnittsskatt/?graph=/15358/1,2,3,4/all/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/mervardesskattelag-1994200_sfs-1994-200
https://www.iata.org/policy/Documents/value-added-tax.pdf
https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/03/30/flyg-sas-plockar-affarsresenarer-fran-norwegian-media.html
http://www.regeringen.se/4ae35b/contentassets/34d1f308247b4718b85ee4cb9ec49e4a/2016en-svensk-flygskatt-sou-201683
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Nedsatt moms för inrikes personbefordran 
Omfattning: Alla inrikes resor i kollektivtrafik, samt taxi och charterresor, sightseeing 
m.m. har nedsatt moms till sex procent.133 Skatteundantaget genererade 2017 en skat-
teutgift på 7,9 miljarder jämfört med normen för full moms, 25 procent.1 Undantaget 
regleras i mervärdesskattelagens sjunde kapitel, 1 §.  

 

Figur 16. Olika transportslags andel av kollektiva inrikesresor 2016. Källa: Trafikanalys. 

Eftersom 33 procent av den totala kollektiva persontrafiken enligt Trafikanalys sta-
tistik sker med buss134 (räknat i platskilometrar) så kan detta trafikslags andel av skat-
teutgiften på totalt 7,9 miljarder antas vara cirka 2,6 miljarder (33 procent av 7,9). En 
stor andel av busstrafikens fordonskilometrar körs med förnybara drivmedel, 2014 var 
andelen 57,8 procent.138 Det gör busstrafikens fossila andel av skatteutgiften ännu 
mindre, kring 1,5 miljarder (57,8 procent av 2,6). Flyget står för 4 procent av inrikesre-
sorna.135 Det ökar den totala fossila andelen av skatteutgiften med 310 miljoner till to-
talt 1,8 miljarder (1,5+0,3). Detta är naturligtvis endast en grov uppskattning. 

Syfte: 1991 sänktes resemomsen till 18 procent. Motivet var att främja turismen.136 2001 
sänktes resemomsen till 6 procent för att kompensera kollektivtrafiken för en höjning 
av dieselskatten som skedde samtidigt.137 

Effekter av undantaget: Nedsättningen av resemomsen har hållit nere kostnaderna för 
kollektivtrafiken samtidigt som bussbolagen på grund av den lägre skattesatsen på 
diesel har haft minskade incitament att byta ut diesel mot förnybara drivmedel. Trots 

                                                      
133 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen. SFS 1994:200. 
134 Trafikanalys, statistikfiler: Regional linjetrafik, Linjetrafik på väg samt Bantrafik, 2016 
135 Luftfart 2016, Trafikanalys 2017, tabell 4.4. 
136 Proposition 1991/92:50 
137 Statsbudget för 2001. Proposition 2000/01:1, sid 235. 
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/mervardesskattelag-1994200_sfs-1994-200
https://www.trafa.se/kollektivtrafik/kollektivtrafik/
https://www.trafa.se/globalassets/statistik/flygtrafik/2016/luftfart-2016.pdf?
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-sankning-av-mervardeskatten-pa-vissa-varor-och_GF0350
http://www.regeringen.se/49bb21/contentassets/531e218c0bbf47dd93d569279bc49000/forslag-till-statsbudget-for-budgetaret-2001
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detta var andelen förnybara bränslen i kollektiv busstrafik 2014 närmare 60 procent i 
riksgenomsnitt.138 Momssänkiningen kan inledningsvis ha gynnat tågtrafik, eftersom 
denna har försumbara kostnader för diesel som drivmedel.  

Konsekvenser av en avveckling: Ett avskaffande av momsnedsättningen skulle drabba 
kollektivtrafikresandet negativt. Även tågresor, som samhället vill gynna, skulle drab-
bas eftersom det är samma momsnedsättning inom hela området personbefordran. 
Subventionen bör därför kvarstå om inte momsreglerna kan ändras eller omtolkas så 
att differentiering inom ett produktslag blir möjligt.  

Enligt EUs momsdirektiv139 får man ha en differentierad moms mellan olika produkt 
eller tjänsteslag, exempelvis mellan restaurangbesök och varor, men inte inom ett och 
samma produkt- eller tjänsteslag, exempelvis mellan bussresor och tågresor. Trots 
detta finns dock sådana differentieringar inom ett produktslag i ett stort antal EU-
länder, (se vidare i sista stycket i avsnittet om klimatavgift på kött på sidan 58).  

En likformig energibeskattning mellan bensin och diesel (som innebär en höjd die-
selskatt och diskuterades tidigare i rapporten) skulle däremot sannolikt styra över 
något fler från bussresor till tåg, i synnerhet för lägre interregionala resor där buss och 
tåg står i direkt konkurrens med varandra.  

Inrikesflyget skulle också missgynnas av en höjd resemoms, även om affärsresenärer i 
privata företag kan dra av moms och därmed inte skulle beröras. Även här finns alter-
nativa beskattningsvägar, i form av bränsleskatter och flygskatt, se avsnittet tidigare 
om befrielse från energi- och koldioxidskatt för inrikesflyget. 

I sammanhanget kan nämnas att inrikes kollektivtrafik, som huvudsakligen sker med 
buss, också är samhälleligt subventionerad. Främst sker detta i form av driftsbidrag 
från landsting och kommuner. Subventionsgraden för svensk kollektivtrafik är i ge-
nomsnitt 50 procent.138  

Driftsbidrag till kommunala flygplatser 
Omfattning: Av Sveriges 38 flygplatser med linjetrafik ägs 10 av svenska staten, de res-
terande 28 är kommunalt ägda. De statliga flygplatserna får inget ekonomiskt stöd. De 
tre större statligt ägda flygplatserna drar in tillräckligt mycket pengar för att täcka upp 
för de mindre. Alla de kommunala flygplatserna går med förlust och uppbär ett statligt 
driftsstöd.140 2015 uppgick detta till sammanlagt 102 miljoner.141 Därtill kommer drifts-
stöd från de kommunala ägarna på ytterligare 286 miljoner.141 Totalt stöd var således 
388 miljoner detta år. Stödet motsvarade 89 kronor per passagerare för dessa flygplat-

                                                      
138 Öppna jämförelser. Kollektivtrafik 2015. Sveriges kommuner och landsting. 
139 Direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt 
140 Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag, Trafikverket 2014. 

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-367-3.pdf?issuusl=ignore
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2006:347:FULL&from=SV
https://www.trafikverket.se/contentassets/12630001dc90456ebd48649333a8b978/2014/regeringsuppdrag_offentligt_stod_flygplatser_flygbolag.pdf
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ser.141 Därtill finns trafikavtal med olika flygbolag om trafik på olika mindre orter där 
förutsättningar saknas för kommersiell trafik. Det stödet uppgick 2016 till 89 miljo-
ner.142 

Villkoren för driftsbidragen regleras i Näringsdepartementets förordning 2006:1577 om 
statsbidrag för icke statliga flygplatser143 och förordning 1997:263 om länsplaner för 
regional transportinfrastruktur.144 Det senare stödet utgör bidrag för kommunala flyg-
platser som bedöms vara strategiskt viktiga. 

Syfte: Stödet är till för att möjliggöra trafikflyg till orter i inrikesnätet med kommunala 
flygplatser. 

Effekter av stödet: Inrikesflyget gynnas och flygresandet ökar jämfört med om stödet 
inte fanns. 

Konsekvenser av en avveckling: Utan stödet till de kommunala flygplatserna kan 
dessa i längden inte fortsätta att drivas, eftersom de går med förlust. Samtidigt gjorde 
de statliga flygplatserna en vinst på sammanlagt 717 miljoner för 2016. I Norge och 
Finland är samtliga flygplatser i linjenätet statliga och vinsterna från de större knut-
punkterna används för att täcka förlusterna hos de små flygplatserna.141  

 
Figur 17. Kirkenes flygplats i Nordnorge. I Norge och Finland är alla flygplatser stat-
liga. Vinster från de större knutpunkterna används för att täcka förlusterna hos de 
små flygplatserna. 

                                                      
141 Artikel på Sveriges Natures webbplats – Skattestöd till flyget högre än flygskatten 
142 Trafikverket, Flygutredning 2019-2023, remissversion 2017-10-11 
143 Svensk författningssamling, förordning om statsbidrag for icke-statliga flygplatser, SFS 2006-1577. 
144 Svensk författningssamling, förordning om länsplaner för regional transportinfrastruktur, SFS 1997-263 

http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/skattestod-till-flyget-hogre-flygskatten/
https://www.trafikverket.se/contentassets/9c2ecf747db449a583f18e9230961a6c/flygutredning-2019-2023-remissversion-20171011.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20061577-om-statsbidrag-for-icke_sfs-2006-1577
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1997263-om-lansplaner-for-regional_sfs-1997-263
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Exempel på undantag från principen om att förorenaren betalar 
Det finns flera andra miljöskadliga skattesubventioner som dock inte är direkt klimat-
skadliga och därför har utelämnats i denna rapport. Dessutom finns det subventioner 
som uppstår genom att miljökostnaderna för en verksamhet inte internaliserats i eko-
nomin. Att klimatpåverkan inte prissatts utgör i sig en subvention, då verksamheter 
och konsumenter annars skulle få högre kostnader om de fulla miljökostnaderna beta-
lades. Det kan handla både om miljöskatter som ännu inte existerar och om miljöskat-
ter som har funnits men avskaffats. Exempel på det förra är kilometerskatt för den 
tunga trafiken, som utretts men inte genomförts145, och exempel på det senare kväve-
avgiften för konstgödsel i jordbruket, som togs bort 2010146. Här har vi valt att granska 
två andra avsteg från principen om att förorenaren betalar: icke prissatt klimatpåver-
kan från livsmedel och skattenedsättningar för den fossila andelen av avfallsförbrän-
ningen. 

Icke prissatt klimatpåverkan från livsmedel 
Omfattning: Utsläppen från svenskt jordbruk uppgick 2015 till 6,9 miljoner ton koldiox-
idekvivalenter och kommer främst från jordbruksmark, djurs matsmältning samt från 
gödselhantering147. Jordbrukets fossila utsläpp räknas i andra sektorer (transporter 
och energi). Dessa 6,9 miljoner ton utgör 12,8 procent av Sveriges nationella utsläpp, 
men de är helt befriade från koldioxidskatt eftersom utsläppen består av lustgas och 
metan, två kraftfulla växthusgaser som inte beskattas. 

Merparten av klimatpåverkan från svensk livsmedelskonsumtion sker dock i andra 
länder. Livsmedelskonsumtionen i Sverige orsakade 2014 utsläpp av 21 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter148, varav 14,5 miljoner ton i andra länder och 6,7 i Sverige. Av 
dessa utsläpp står animaliska livsmedel för 75 procent av klimatpåverkan, men bara 
35 procent av kaloriintaget149. Som jämförelse så är utsläppen från de svenska hushål-
lens transporter 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år150, alltså något mindre än 
livsmedlen.  

Klimatpåverkan från livsmedel sker huvudsakligen i produktionen, medan transpor-
ter, förädling och tillagning står för en betydligt mindre del151,152. Det är utsläppen i 
andra länder som ökar, en ökning med 70 procent sedan 1993 jämfört med utsläppen i 
Sverige från livsmedelskonsumtion som har minskat med 30 procent under samma 
tid. Detta är ett av skälen till att det är viktigt att fokusera på konsumtionen och inte 

                                                      
145 Betänkande av vägslitageskattekommitten, SOU 2017:11. 
146 Proposition 2009/10:1, utgiftsområde 23, sid 45. 
147 Naturvårdsverket. “Utsläpp av växthusgaser från jordbruk”. Webbplats, besökt 2017-11-27. 
148 Naturvårdsverket. “Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per område”. Webbplats, besökt 2017-11-27. 
149 Naturvårdsverket 2015. “Hållbara konsumtionsmönster”. Rapport 6653. 
150 Naturvårdsverket. “Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per område”. Webbplats, besökt 2017-11-27. 
151 IVL 2013. “Food consumption choices and climate change”. Rapport B2091. 
152 SIK 2009. Greenhouse gas emissions from Swedish consumption of meat, milk and eggs 1990 and 2005. Rapport 794. 

http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/a0a094b36192431a8b6f94cee526ac46/vagskatt-del-1-av-2-kapitel-1-10-sou-201711
http://www.regeringen.se/49bb25/contentassets/408bb40970ef420588a33aec6308c006/utgiftsomrade-23-areella-naringar-landsbygd-och-livsmedel
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-jordbruk/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6653-6.pdf?pid=14404
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
http://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b5398/1443179680901/B2091.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/e040/43517d3d8a3265fca44bff0a8e3e97696048.pdf
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bara på produktionen av livsmedel, trots att det ju är vid produktionen som den egent-
ligen klimatpåverkan sker.  

Att klimatpåverkan från livsmedel inte omfattas av koldioxidskatt eller motsvarande 
styrmedel innebär i praktiken en subvention, eftersom de negativa externa kostnader-
na inte är internaliserade. Det är inte alldeles enkelt att avgöra hur stor subventionen 
är då klimatpåverkan från livsmedel skiljer sig från fossila bränslen på flera sätt. Men 
en rimlig utgångspunkt är att fokusera på köttet som är en avgränsad varukategori 
som står för en ganska liten del av den totala konsumtionen men en mycket stor del 
av klimatpåverkan. Svenskarnas köttkonsumtion (exklusive andra animalier, mjölk, 
ost, ägg och fisk, och utan hänsyn till effekter av förändrad markanvändning) orsakar 
en klimatpåverkan på ungefär 9 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år153. Om den 
svenska koldioxidskatten (för närvarande 1,14 kr per kg CO2) tillämpades i form av en 
koldioxidekvivalentskatt för att sätta samma pris på klimatpåverkan som för fossila 
bränslen, innebär det en årlig subvention på i storleksordningen 10 miljarder kronor154. 
Subventionen av endast det kött som produceras i Sverige är ungefär en tredjedel av 
detta. Att endast beskatta svenskproducerat vore en snedvridning som inte är önsk-
värd eftersom det skulle riskera att leda till att svenska gårdar missgynnas och impor-
ten ökar. Naturskyddsföreningen vill minska den totala konsumtionen av kött men 
samtidigt styra den mot mindre importkött och mer svenskt ekologiskt och naturbe-
teskött. 

Effekt av subventionen: Köttkonsumtionen har ökat kraftigt i Sverige och ligger långt 
över en hållbar nivå. Frånvaron av prissättning av köttets klimatkostnader har bidra-
git till detta. Sedan 1990 har konsumtionen ökat med nästan 50 procent155. Köttkon-
sumtionens klimatpåverkan per capita är nu cirka 1,5 ton, vilket är högre än det nya 
svenska klimatmålen till 2045 som innebär att utsläppen från alla sektorer ska vara 
nere på 0,9 ton per capita år 2045156 (detta mål gäller dock endast utsläpp inom Sve-
rige). 

Konsekvenser att införa klimatskatt på kött: Hur en klimatskatt på kött bäst utformas 
behöver utredas. Naturskyddsföreningen har tidigare lämnat ett förslag157 om en kli-
matavgift på i storleksordningen 20-25 kronor per kilo kött i konsumentled. Det skulle 
vid dagens konsumtionsnivå ge intäkter till statskassan på mellan 9 och 12 miljarder 
årligen. Fördelen med det förslaget är att det är utformat så att prisökningen blir pro-
centuellt lägst på dyrt kött, vilket skulle gynna kött av högre kvalitet, samt att intäk-
terna kan öronmärkas för att betala för ekosystemtjänster i jordbruket, exempelvis 
naturbete.  

                                                      
153 Naturvårdsverket 2015. “Hållbara konsumtionsmönster”. Rapport 6653. 
154 9 Mt * 1,14 kr/kg = 10,3 Md 
155 Naturvårdsverket. ”Våra matvanor viktiga för mindre klimatpåverkan”. Webbplats, besökt 2017-11-29. 
156 SOU 2016:21. ”Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige”. S. 36. 
157 Naturskyddsföreningen, rapport  ”Det subventionerade köttet”, 2015. 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6653-6.pdf?pid=14404
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Klimatneutralt-Sverige/Jordbruk/
http://www.regeringen.se/493bb2/contentassets/2ce7de01c3034a52a68a4629309c8ffe/ett-klimatpolitiskt-ramverk---delbetankande-av-miljomalsberedningen.pdf.
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/Rapport_det_subventionerade_kottet.pdf
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Naturskyddsföreningen vill helst se ett styrmedel som kraftigt minskar köttkonsumt-
ionen och samtidigt styr konsumtionen bort från importerat kött och gynnar svenskt 
kött från betande djur. Betesdjuren är centrala för att rädda den hotade biologiska 
mångfalden i vårt odlingslandskap. Mångfalden är viktig för att naturen ska klara av 
klimatförändringarna och leverera för oss människor livsnödvändiga ekosystemtjäns-
ter. Det är dock endast en mindre del av det kött som konsumeras som bidrar till den 
biologiska mångfalden, varför det är önskvärt att både minska den totala konsumtion-
en kraftigt och samtidigt gynna det bästa köttet. 

Utöver denna subvention i form av ett potentiellt skatteundantag så subventioneras 
köttproduktion bland annat direkt genom nötkreatursstödet inom EUs gårdsstöd (900 
miljoner per år)158. 

 

Figur 18. Total köttförbrukning i Sverige per capita, inkl. slakterisvinn etc. Källa: Jord-
bruksverket.159 

Ett alternativ till köttavgift skulle kunna vara att belägga kött och mejeriprodukter 
med full moms på 25 procent. Alla livsmedel har momsen nedsatt till 12 procent. Det 
genererade en total skattutgift för staten på 28,71 miljarder 2017.1 Kött och mejeri ut-
gjorde tillsammans 27,1 procent av värdet av den totala livsmedelsförsäljningen 
2016.160 Om man belade dessa varugrupper med full moms skulle det uppskattningsvis 
ge ytterligare cirka 8 miljarder till statskassan. Eftersom kött är en ganska priskänslig 
vara, och mejeriprodukter ännu mer så, kan en sådan prisökning med 13 procent för-

                                                      
158 Naturvårdsverket 2017. ”Potentiellt miljöskadliga subventioner 2”. NV-08974-16. 
159 Jordbruksverkets statistikdatabas, 2017. 
160 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2016, SCB, Statistiska meddelanden HA 24 SM 1701. 
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https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/redovisning-ru-pot-miljosk-subv.pdf
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruksverkets%20statistikdatabas__Konsumtion%20av%20livsmedel/JO1301K2.px/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625
https://www.scb.se/contentassets/317d54b447d945908d53911de913cfa8/ha0103_2016a01_sm_ha24sm1701.pdf
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väntas minska konsumtionen avsevärt. Detta skulle vara ett mer trubbigt styrmedel än 
en köttavgift. Nackdelen är framför allt att prispåslaget blir procentuellt, varför de dyr-
aste köttprodukterna, exempelvis från naturbetesdjur, missgynnas mest. 

Enligt EUs momsdirektiv139 är livsmedel en varugrupp, och direktivet ställer krav på 
enhetlig moms inom en och samma varugrupp. Men trots detta finns det ett antal län-
der inom unionen som har olika momssatser inom livsmedelområdet, som mest tre 
olika.161 Dessa länder är (antal momssatser inom parantes): Belgien (3), Danmark (2), 
Spanien (2), Frankrike (3), Irland (3), Cypern (3), Lettland (2), Litauen (2), Polen (3), Por-
tugal (3) och Storbritannien (2). Det förefaller med andra ord trots allt vara fullt möjligt 
att ha en differentierad moms inom livsmedelsområdet. Många av länderna har också 
en ganska godtycklig differentiering, med högre moms på ”lyxkonsumtion” med mera. 

Skattenedsättning för fossil andel av avfallsförbränningen 
Omfattning: Förbränning av avfall är en viktig energikälla i de svenska fjärrvärmenä-
ten. Avfallsförbränningen genererar både värme och el, totalt 17 TWh 2015162 (14,7 
värme och 2,3 el) av totalt 55 TWh energi i fjärrvärmenäten. Eftersom hushållsavfall 
och annat avfall som förbränns innehåller stora mängder plast och gummi med fossilt 
ursprung så leder avfallsförbränningen till förhållandevis stora utsläpp, 2,4 miljoner 
ton växthusgaser 2015163, en ökning jämfört med året innan med 13 procent. Avfallsför-
bränningen har ökat stadigt under hela 2000-talet. Den orsakar nu cirka 5 procent av 
Sveriges totala nationella växthusgasutsläpp.164  

De flesta svenska avfallsförbränningsanläggningar är stora nog för att vara med i den 
Europeiska utsläppshandeln (anläggningar över 20 MW). Det är ett val Sveriges och 
Danmark har gjort att inkludera dessa anläggningar, detta eftersom de oftast är kraft-
värmeproducerande enheter i fjärrvärmesystem. EUs utsläppshandelsdirektiv gör an-
nars ett särskilt undantag för förbränning av kommunalt avfall.  

Kraftvärmeanläggningar är som tidigare nämnt befriade från koldioxidskatt och beta-
lar 70 procent av energiskattenivån. 2018 införs koldioxidskatt med 11 procent av den 
generella skattenivån.165 Rena värmeanläggningar, utan elproduktion, betalar 80 pro-
cent av koldioxidskatten och full energiskatt. För dessa höjs 2018 nivån till 91 procent 
av den generella koldioxidskatten.  Enligt EUs energiskattedirektiv52 bör ren värme-
produktion inte omfattas av energiskatter, medan elproduktion ska göra det. Men visst 
utrymme finns för nationella särbestämmelser.  

                                                      
161 The use of differential VAT rates to promote changes in consumption and innovation. Institute for Environmental Studies, 

2008, sid.107. 
162 Avfall Sverige, Svensk avfallshantering 2016. 
163 Utsläpp av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktion, Naturvårdsverkets webbplats, besökt 2017-12-05 
164 Utsläpp av växthusgaser från avfall, Naturvårdsverkets webbplats, besökt 2017-12-05 
165 Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen for 2018, sid 43.Fi2017/01244/S2, mars 2017. 

http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/vat_final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/vat_final.pdf
http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/sah_2016_webb.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-el-och-fjarrvarme/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/vaxthusgaser-utslapp-fran-avfall/
http://www.regeringen.se/494699/contentassets/2eb81b6fffb1457cb95f6c00d5891934/vissa-punktskattefragor-infor-budgetpropositionen-for-2018
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Skatterabatterna motiveras av att anläggningar är med i utsläppshandeln. Men netto-
behovet av inköpta utsläppsrätter, utöver gratistilldelningen, i de svenska avfallsför-
bränningsanläggningarna begränsades 2016 till 144 000 ton, till en uppskattad kostnad 
av cirka sju miljoner. Med ett så lågt pris på utsläppen får utsläppshandeln ingen sty-
rande effekt på avfallsförbränningen i Sverige. 

Det fossila innehållet i avfallet består till absolut största delen av plast. Cirka en tred-
jedel av det totala kolinnehållet eller cirka 10 procent av avfallets vikt består av fossilt 
kol166. Detta motiverar sannolikt det nya uttaget på 11 procent av normal koldi-
oxidskatt. Förslaget innebär en skattenivå på cirka 100 kronor per ton avfall till för-
bränning, men gäller för allt bränsle i kraftvärmen. 

I SOU 2002:09 föreslogs en nivå på 400 kronor per ton som lämplig för att få en sty-
rande effekt och för att biologisk behandling av avfallet (kompostering eller rötning) 
skulle kunna konkurrera prismässigt. I BRAS-utredningen 2005:23 nämns nivåer mel-
lan 400-700 kronor/ton för att få en sådan effekt. När avfallsförbränningsskatten in-
fördes 2006 var nivån 3 374 kronor per ton fossilt kol, vilket med då antagna 14 pro-
cents fossilt kolinnehåll per ton sopor blev ca 472 kronor per ton plus 19 kronor i ener-
giskatt167. 2008 låg skatten på 467 kr/ton avfall + 155 kronor i energiskatt.168 Men det 
var endast ett fåtal renodlade fjärrvärmeanläggningar som beskattades på denna nivå. 
För kraftvärmeverk var skattenivån endast kring en tiondel av detta beroende på el-
verkningsgraden hos anläggningen. 

Den så kallade ASKA-utredningen, SOU 2009:12 slog fast att avfallsförbränningsskat-
ten inte hade haft några styrande effekter: 

”Utredningens analyser leder till slutsatsen att det är svårt att spåra några påtagliga 
styreffekter av förbränningsskatten – med ett undantag. Den styr starkt hushållsavfal-
let till kraftvärmeproduktion i stället för till ren värmeproduktion, medan det skatte-
fria verksamhetsavfallet allokeras till anläggningar för ren värmeproduktion. Härtill 
har skatten haft små, om ens några, effekter på mängden genererat hushållsavfall eller 
på graden av material- återvinning och hittills inte heller på volymen kraftvärmepro-
duktion. Som medel för att uppfylla de avfalls-, miljö-, energi och klimatpolitiska må-
len är skatten därmed inte särskilt verkningsfull.”  

Aska-utredningen , sid 25.168 

Därför avskaffades skatten 2010. Den var uppenbarligen olämpligt utformad, framför-
allt genom att den främst drabbade renodlade värmeanläggningar, medan merparten 
av den svenska avfallsförbränningen sker i kombinerade kraftvärmeanläggningar. 
Endast sex mindre anläggningar är renodlade värmeproducenter. Resten av Sveriges 

                                                      
166 Avfall Sverige, Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige, Rapport U2012:02. 
167 En bra skatt. Skatt på avfall som förbränns, SOU 2005:23., sid 30 
168 Skatt i retur: SOU 2009:12. 

http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Utveckling/Rapporter_2012/U2012-02.pdf
http://www.regeringen.se/49bb3d/contentassets/a46086801ccc43dc97fc64722b159b0c/en-braskatt---beskattning-av-avfall-som-forbranns-kap-1-5
http://www.regeringen.se/contentassets/90e90f1fc83f4a3da320b1b25b61f819/skatt-i-retur-sou-200912
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avfallsförbränning sker i 28 elproducerande kraftvärmeanläggningar, som bara hade 
en tiondel av skattenivån. 

Effekter av skatteundantaget: Avfallsförbränningen i Sverige har ökat med 60 procent 
sedan 2005169 och avskaffandet av avfallsförbränningsskatten har också lett till en 
ökad import av sopor. I dag förbränns knappt hälften av det svenska hushållsavfallet, 
2,3 miljoner ton 2015. Men därtill förbränns 3,5 miljoner ton annat avfall (importerat 
avfall, plast från förpackningsinsamlingen, utsorterat trä från byggen med mera). To-
talt brändes detta år alltså 5,8 miljoner ton avfall. Det skapade 970 000 ton slagg och 
265 000 ton aska, som deponerades. 

Kapaciteten i de svenska anläggningarna för avfallsförbränning överstiger tillgången 
på sopor169. Därför importeras betydande mängder, främst från Norge, Storbritannien 
och Irland, länder som själva har sämre utbyggd förbränningskapacitet. 2015 importe-
rades 1,33 miljoner ton hushållsavfall. 

Konsekvenser av att återinföra en avfallsförbränningsskatt: Alternativet till en energi-
skattebaserad lösning som tidigare är en skatt med grund i den existerande skatten på 
deponi av avfall, som i så fall skulle utgå för all avfallsförbränning, oavsett elprodukt-
ion eller inte. Denna lösning förkastades dock av BRAS-utredningen 2005. 

För att vara styrande bör en avfallsförbränningsskatt omfatta all avfallsförbränning 
lika, vilket dock strider mot etablerade principer i svensk energibeskattning, där 
värme och elproduktion behandlas olika. Nivån behöver också sannolikt vara högre än 
den tidigare existerande skatten, hur mycket är svårt att säga, det beror bland annat på 
vilka mål man vill styra mot. 

Motiv för en avfallsförbränningsskatt eller -avgift kan vara: 

 Att öka materialåtervinningen. 
 Att göra kompostering och rötning av biologiskt avfall mer konkurrenskraftigt. 
 Att jämställa konkurrensvillkoren mellan biobränslen och avfall som bränsle i 

fjärrvärmen och i kraftproduktion. 
 Att beskatta all fossil förbränning lika. 

                                                      
169 Avfall Sverige, kapacitetsutredning 2016. Rapport 2016:13. 

http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/2016-13.pdf
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Figur 19. Sedan 2005 har avfallsförbränningen ökat med 60 procent i Sverige. En fem-
tedel av avfallet som bränns är importerat. 

Om man väljer att beskatta det fossila innehållet i avfallet kan det utformas som en 
generell skatt per ton eldat avfall med en schablon för procentandelen fossilt innehåll. 
En komplikation är att osorterat hushållsavfall endast utgör en mindre del av det som 
eldas. En majoritet av avfallsbränslet består av sorterade restfraktioner, brännbart från 
hushåll med källsortering av biologiskt avfall, plast som inte kan återvinnas, träavfall 
och brännbart grovavfall med mera. Skatten kan undanta träavfall med mera, men i 
praktiken är sådana undantag svåra att kontrollera. 

Regeringen tillsatte 2016 en utredning för att utröna behovet av att återinföra skatt på 
förbränning av avfall. Utredningen har beräknat en lämplig nivå på en avfallsförbrän-
ningsskatt utifrån kolinnehållet i avfallet, som nu beräknats till 12,6 procent. Utifrån 
gällande norm för koldioxid- och energiskatt skulle då skattesatsen bli 517 kronor re-
spektive 130 kronor per ton, sammanlagt 647 kronor per ton.170 Utredaren valde dock 
att bara lämna förslag om en avgift på 100 kronor per ton. Den högre skattenivån skulle 
generera en skatteintäkt på 3,75 miljarder brutto och den lägre 0,58 miljarder. 

En avfallsförbränningsskatt måste vara generell för att inte strida mot EU-rätten, man 
får exempelvis inte diskriminera importerat avfall från andra EU-länder. 

                                                      
170 Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? SOU 2017:83, sid 

197.. 

http://www.regeringen.se/4aa7ef/contentassets/5109c13a4d2d4b739276a2126bf7fb87/brannheta-skatter-bor-avfallsforbranning-och-utslapp-av-kvaveoxider-fran-energiproduktion-beskattas-del-1-av-4-kap.-1-14-sou-201783.pdf
http://www.regeringen.se/4aa7ef/contentassets/5109c13a4d2d4b739276a2126bf7fb87/brannheta-skatter-bor-avfallsforbranning-och-utslapp-av-kvaveoxider-fran-energiproduktion-beskattas-del-1-av-4-kap.-1-14-sou-201783.pdf
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Anledningen till att avfall är så attraktivt som bränsle är att det är billigt, ”råvaran” är 
gratis och endast insamlings- och transportkostnader tillkommer. Dessa bekostas 
dessutom av kommuninnevånarna i form av renhållningsavgifter, som tas ut enligt 
självkostnadsprincip. För fjärrvärmeverken är därför exempelvis biobränslen ett be-
tydligt dyrare alternativ. 

För att minska den fossila andelen i avfallet så behöver man minska plastanvänd-
ningen i samhället och öka materialåtervinningen av plast. I dag eldas stora delar av 
de insamlade plastförpackningarna. Det är för många olika plastsorter som blandas 
och det är för svårt att sortera ut dem manuellt. Kvaliteten på det återvunna materialet 
blir genom blandningen dålig. Efterfrågan på återvunnen plast är därför låg.  
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Naturskyddsföreningens krav angående klimatskadliga 
subventioner 

Allmänna krav: 

 Naturskyddsföreningen anser att merparten av alla klimatskadliga subvention-
er bör tas bort snarast möjligt, dock senast till 2022, vid slutet av nästa mandat-
period. 

 De mest klimatskadliga subventionerna bör avskaffas först.  
 Eftersom det i vissa fall skulle innebära ganska kännbara skattehöjningar kan 

avvecklingen behöva ske i steg under flera år utifrån en från början angiven ut-
fasningstrappa, men det är då viktigt att påbörja utfasningen tidigt i mandatpe-
rioden.  

 Regeringen bör låta utreda vilka normerande nivåer för energi- och koldiox-
idskatt som är förenliga med att nå de av riksdagen antagna miljömålen inom 
de tidramar som satts upp.  

Skatteundantag: 

 Energiskatten för diesel till fordon bör höjas till den nivå per kWh som gäller för 
bensin. En sådan höjning av energiskatten för diesel kan göras i flera steg un-
der en period av tre till fyra år. 

 Bränsle till inrikes flyg bör beläggas med full energiskatt på bränslet. I de fall 
samma flygplan används även för utrikesresor kan en avräkning göras för det 
bränsle som används för detta ändamål. Lämpliga åtgärder bör vidtas för att 
priset på utsläppsrätter för flyget hålls på en tillräckligt hög nivå för att vara 
styrande. 

 Nedsättningen av energi- och koldioxidskatten för bränsle till fordon i gruvin-
dustriell verksamhet bör tas bort. Subventionen motverkar klimatmålen och är 
inte förenlig med andemeningen i EUs statsstödsregler samt strider mot WTO-
avtalets förbud mot subventioner som gynnar exportindustri. En avveckling av 
skattenedsättningen för bränsle till gruvtruckar innebär en marginell kost-
nadsökning för gruvbolagen. 

 Fossilt bränsle i kraftvärmeverk bör påföras full koldioxidskatt. Dagens 
nedsättning av skatten är av begränsad betydelse för branschen. Skattebefriel-
sen för torv som bränsle bör tas bort. 

 Nedsättningen av energi- och koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen inom 
industrin bör upphöra. Subventionen är av begränsad betydelse för 
tillverkningsindustrin jämfört med dess totala omsättning och 
energikostnaderna utgör i genomsnitt en låg andel av de totala kostnaderna. 
För vissa särskilt energiintensvia industrier kan fortsatt skatteundantag 
övervägas under en övergångsperiod. Subventionen är inte förenlig med ande-
meningen i EUs statsstödsregler. 
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 Nedsättningen av energi- och koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen inom 
jord-, skogs- och vattenbruk (exempelvis växthusodling och spannmålstorkar) 
bör tas bort. Förnybara uppvärmningsformer och energisparande lösningar 
finns tillgängliga. 

 Den nedsatta koldioxidskatten för dieselbränsle till arbetsmaskiner och fartyg 
inom jord-, skogs- och vattenbruk bör fasas ut. Jordbruket, inklusive det 
småskaliga bondeskogsbruket, bör kompenseras fullt ut för ökade kostnader, 
övriga berörda branscher förväntas kunna bära dessa ökade kostnader. 

 Befrielsen från energi- och koldioxidskatt för inrikes sjöfart bör avskaffas. Vad 
gäller bränslesubventionerna till yrkesfisket behöver internationella 
överenskommelser inom WTO inväntas som kan komma att förbjuda sådana 
subventioner. 

 För utrikes sjöfart bör möjligheterna undersökas att via bilaterala avtal utnyttja 
möjligheterna i EUs energiskattedirektiv att beskatta bränslet till färjetrafiken 
mellan Sverige och omgivande EU-länder. 

 Befrielsen från energi- och koldioxidskatt för järnvägstrafik bör utredas. 
Subventionen är av marginell betydelse för trafikutövarna i förhållande till 
deras omsättning men viss risk finns att en avveckling skulle leda till att gods 
förs över från järnväg till vägtransporter. 

Övriga stöd och subventioner 

 Systemet med skatteavdrag för resor till och från arbetet bör reformeras utifrån 
en färdmedelsneutral och avståndsbaserad modell där avdraget görs utifrån 
antalet kilometer mellan arbestsplatsen och bostaden, oavsett färdmedel.  

 Regelverket för beskattning av förmånsbilar bör ändras så att skatten baseras 
på det verkliga värdet. Det kan ske genom att det beskattningsbara för-
månsvärdet motsvarar antingen kostnaden för att leasa bilen själv eller företa-
gets faktiska kostnad för att leasa förmånsbilen. 

 Det statliga stödet till kommunala flygplatser bör upphöra.  
 Icke prissatt klimatpåverkan från livsmedel, främst köttkonsumtionen, utgör 

ett undantag från principen om att förorenaren betalar. Naturskyddsföreningen 
anser att en klimatavgift på mellan 20 och 25 kronor per kilo kött bör införas. 

 Momsbefrielsen för internationella flygresor kräver internationella 
överenskommelser för att reformera. Som alternativ kan flygskatten höjas till 
en mer styrande nivå som motsvarar momssubventionen. 

 Den nedsatta momsnivån för kollektivtrafikresor bör behållas, med undantag 
för inrikes flygresor, alternativt kan flygskatten för inrikesresor höjas till en 
nivå som motsvarar värdet av momssubventionen. 

 Avfallsförbränningsanläggningar bör beläggas med en avfallsförbränningskatt 
på minst 650 kronor per ton avfallsbränsle. Det motsvarar full energi- och 
koldioxidskatt för den fossila delen av avfallet. Materialåtervinningen av plast 
behöver ökas. 
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Påverkan på internationella avtal: 

 I väntan på ett reformerat energiskattdirektiv bör regeringen försöka utnyttja 
möjligheterna i direktivets artikel 14.2 att sluta bilaterala avtal med våra grann-
länder inom EU som gör det möjligt att ta ut bränsleskatter och moms på färje- 
och flygtrafik mellan länderna. 

 Regeringen bör ställa krav på en reformering av EUs momsdirektiv för att klar-
lägga att differentierad moms inom produktslag, exempelvis mellan tåg och 
flygresor eller mellan kött och övriga livsmedel, är möjlig.  

 Regeringen bör verka för en reformering av EUs energiskattedirektiv med sikte 
på att antalet undantag från full energiskatt som listas där ska minskas. Direk-
tivets minimiskattenivå bör höjas avsevärt för fossil energi. 

 Regeringen bör verka för en förändring av Chicagokonventionen om internat-
ionellt flyg som gör det möjligt att ta ut enhetliga bränsleskatter och moms på 
allt internationellt flyg. ICAOs föreslagna system för utsläppshandel inom fly-
get är otillräckligt och felaktigt utformat. En ny konvention bör innehålla prin-
ciper för en enhetlig beskattning av flyget. 
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Bilaga 1 – ekonomisk kompensation till jordbruket 
 

Av Peter Einarsson 

Det finns särskilda skäl att kompensera jordbruket ekonomiskt för en slopad skatte-
subvention på dieselbränsle. Det är dock inte i första hand av konkurrensskäl. Be-
skattningen av diesel för jordbruksändamål varierar visserligen kraftigt inom EU, från 
noll till strax över den svenska nivån. Men dieselskatten är bara en av många pussel-
bitar som avgör jordbrukets lönsamhet, och olika länder väljer olika skattebaser. Det är 
därför inte meningsfullt att jämföra enskilda skatter, och att göra bredare jämförelser 
av skattetryck och/eller total lönsamhet har visat sig mycket komplicerat.171 

Exempelvis jämförs den svenska dieselskatten ofta med den danska, som är drygt 3 
svenska kronor lägre per liter. Skillnaden motsvarar cirka 900 Mkr/år för det svenska 
jordbruket. 

Men danska jordbrukare betalar andra skatter som inte finns i Sverige, till exempel en 
fastighetsskatt på all jordbruks- och skogsmark som översatt till svenska förhållanden 
skulle kosta dubbelt så mycket som skillnaden i dieselskatt, drygt 1 800 Mkr/år.172 
Skatten på kemiska bekämpningsmedel är ett annat exempel. Svenska bönder betalar 
i genomsnitt 10 kr per bekämpat hektar, danska bönder över 100 kr.173 

Men det finns andra och mer grundläggande skäl att kompensera jordbruket, som be-
skrivs kort i följande avsnitt. Därefter följer ett principförslag till avgränsning och ut-
formning av en sådan kompensation. 

Skäl till kompensation 
Jordbruket skiljer sig i ett viktigt avseende från alla andra näringsgrenar. Jordbruks-
företagen förvaltar nästan all öppen mark i Sverige och en stor del av de angränsande 
skogarna. Jordbrukets lönsamhet är därför inte bara en företagsekonomisk fråga. Hur 
jordbruksproduktionen bedrivs är direkt avgörande för allmänintressen som hävden 
av det historiska kulturlandskapet, bevarandet av den biologiska mångfalden och na-
turens förmåga att leverera livsnödvändiga ekosystemtjänster.  

                                                      
171 Kostnader och intäkter i svenskt jordbruk – en jämförelse med Danmark och Finland, Jordbruksverket rapport 2010:18 

Mat på lika villkor, LRF 2013 

Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande, SOU 2015:15 
172 Egen beräkning. Data från: 

Ejendomsskatteloven (danska skattesatser) 

SCB statistikdatabasen (taxeringsvärden för lantbruksenheter 2017) 

Jordbruksstatistisk sammanställning, SCB (areal skogsmark på jordbruksföretag) 
173 Egen beräkning. Data från: 

Växtskyddsmedel i jordbruket 2016, SCB MI31SM1701 (antal hektardoser och mängd aktiv substans) 

Lag om skatt på bekämpningsmedel (svensk skattesats) 

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2015, Miljøstyrelsen (antal hektardoser) 

Provenuet af afgifter og moms, Skatteministeriet (total intäkt av den danska skatten) 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra10_18.pdf
https://www.lrf.se/globalassets/dokument/politik--paverkan/naringspolitiska_villkor_webb.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2014/11/SOU-2015_15_Webb.pdf
http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/ejendomsskatteloven-kommunal-grundskyld-mv
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/fastighetstaxeringar/fastighetstaxeringar/
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/js_2017.html
https://www.scb.se/publikation/31930
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840410.htm
https://kansliet.naturskyddsforeningen.se/avdelningar/Klimatjuridik/Dokument/www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2017/01/978-87-93529-63-2.pdf
http://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenuoversigter/afgifter-provenuet-af-afgifter-og-moms
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Samtidigt är jordbrukets ekonomi pressad. Näringen har varit beroende av statliga 
stödsystem ända sedan 1930-talet. Från 1950-talet och fram till idag har både politik 
och marknad krävt ständig produktivitetsökning. Lantbrukarna har tvingats fokusera 
allt hårdare på det som ger omedelbar ekonomisk avkastning. Det har bland annat ytt-
rat sig i nedläggning av mindre lönsam jordbruksmark, i en högmekaniserad och ke-
mikalieintensiv produktion som undergräver de långsiktiga produktionsförutsätt-
ningarna, och allt mindre tid för den traditionella vården av landskap och ekosystem. 

Den här utvecklingen har i någon mån bromsats av nya riktade stöd till bland annat 
skötsel av naturbetesmarker, omläggning till ekologisk produktion och fortsatt jord-
bruksdrift i områden med låg lönsamhet. Men ekonomin är fortfarande svag med åter-
kommande kriser. Bara en liten minoritet av jordbruksföretagen skulle överleva utan 
de offentliga stödsystemen. 

Detta är inte skäl att behålla fossilbränslesubventionerna inom jordbruket. Men det är 
skäl att ge en kompensation i andra former så att det totala skattetrycket på sektorn 
inte ökar. 

Underlag för kompensation 

Nedsatt koldioxidskatt på dieselbränsle 

Nedsättningen av koldioxidskatten på diesel för jord- och skogsbruksändamål är i dag 
1,70 kr/l, vilket ger en total subvention om 820 Mkr/år. 

Skatteverket särredovisar inte hur stor andel av detta som går till jordbruk respektive 
skogsbruk, men med hjälp av andra källor kan jordbruksföretagens andel beräknas till 
cirka 460 Mkr, inklusive skogskörning med jordbrukstraktorer. Resterande 360 Mkr 
går till bränsle för specialiserade maskiner inom skogsbruket, skördare och skotare.174 

Både för jord- och skogsbruket gäller att alternativ teknik på kort sikt saknas, och att 
en borttagen subvention därför resulterar i en kostnadsökning.175 

De skäl till kompensation som skisserats ovan har dock liten relevans för skogsbruket. 
Det är en näring med stark ekonomi. 2016 omsatte svensk skogsindustri 222 miljarder 
och bränslesubventionerna till skogsnäringen motsvarade 360 miljoner.  Kompensat-
ionen bör därför enbart riktas till jordbruksföretagen (i dessa ingår dock en del av det 
småskaliga bondeskogsbruket). 

                                                      
174 Energianvändning inom jordbruket 2013, Energimyndigheten rapport ES 2014:07 

Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84 s 563 
175 Fossilfrihet för arbetsmaskiner, WSP 2017 

https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=2997
http://www.regeringen.se/49bbab/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/fossilfrihet-pa-vag-sou-201384-del-12
http://www.wsp-pb.com/Documentsn/pdf/pdf-rapporter/Fossilfrihet-for-arbetsmaskiner-170210.pdf
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Nedsatt energiskatt på uppvärmningsbränslen 

Fossila bränslen för uppvärmningsändamål inom jord- och skogsbruk har en nedsätt-
ning av energiskatten med 6 öre/kWh, vilket ger en total subvention om 40 Mkr/år. 
Den tidigare nedsättningen av koldioxidskatten är helt slopad från och med 2018. 

Subventionen har tidigare huvudsakligen gått till uppvärmning av växthus, men bran-
schen har både kraftigt reducerat sin totala energianvändning och på bred front över-
gått till förnybara bränslen. Idag står växthusen för cirka 34 procent av de skattesub-
ventionerade bränslena.176 

Det som främst subventioneras idag är istället eldningsolja för torkning av spannmål 
och några andra grödor, där övergången till förnybart varit mycket långsammare. En 
liten del går också till uppvärmning av fjäderfästallar.177 

I samtliga fall finns alternativ teknik tillgänglig178 och nyinvesteringar kan göras med 
generösa investeringsbidrag på normalt 40 procent.179 Det saknas därför skäl att ge 
ytterligare kompensation för en slopad subvention. 

Utformning av kompensation 
Räknat per hektar åkermark är dieselanvändningen relativt likartad på alla jordbruks-
företag oavsett inriktning.180 Ekologisk produktion innebär en något högre dieselför-
brukning för ogräsbearbetning (mekanisk istället för kemisk), men det uppvägs av en 
växtföljd med större andel fleråriga grödor. Växtodlingsföretag med uteslutande ettå-
riga grödor förbrukar mer diesel än genomsnittsföretaget, men merkostnaden drabbar 
till stor del de djurhållande företagen, som köper cirka 70 procent av växtodlingsföre-
tagens skörd.  

Det finns alltså ingen särskild kategori av företag som drabbas oproportionerligt hårt 
av en slopad dieselsubvention. Det talar för att kanalisera kompensationen via stöd-
former som når så breda målgrupper som möjligt inom jordbruket. Samtidigt ska den 
helst – utifrån själva målsättningen med kompensationen – premiera företag som bi-
drar mer än genomsnittet till allmänintressena. 

Inom Landsbygdsprogrammet finns goda möjligheter att utforma en kompensation 
som uppfyller båda kriterierna. Programmet har för perioden 2014-2020 en budget på 
cirka 5 miljarder kronor per år och innehåller en rad olika stödformer som tillsam-
mans når en stor majoritet av jordbruksföretagen. 

                                                      
176 Trädgårdsproduktion 2014, Jordbruksverket JO33SM1501 
177 Energianvändning inom jordbruket 2013, Energimyndigheten rapport ES 2014:07 
178 Alternativ till spannmålstorkning med fossil energi, LRF 2014 
179 Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring, Jordbruksverket 2017 
180 Kartläggning av jordbrukets energianvändning, JTI 2010 

https://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Tradgardsodling/JO33/JO33SM1501/JO33SM1501.pdf
https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=2997
https://www.lrf.se/globalassets/dokument/foretagande/affarsmannaskap/resurseffektivisering/spara-energi/alternativ-till-spannmalstorkning-med-fossil-energi.pdf
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/jordbruktradgardochrennaring.4.6ae223614dda2c3dbc44ef5.html
http://www.jti.se/uploads/jti/Baky%20m%20fl%20(2010),%20kartl%C3%A4ggning%20av%20jordbrukets%20energianv%C3%A4ndning.pdf
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Landsbygdsprogrammet finansieras gemensamt av EU (40,6 procent) och Sverige. Ett 
EU-regelverk bestämmer vilka slags åtgärder och åtaganden som kan stödjas, men 
Sverige väljer relativt fritt inom denna ram och ansvarar också för detaljutformningen 
av stöden. 

Stödnivåerna i programmet får maximalt motsvara de merkostnader och det inkomst-
bortfall som ett åtagande medför, med ett mindre tillägg för transaktionskostnader. 
När programmet utformas görs ekonomiska kalkyler för att fastställa dessa max-
nivåer. 

I det nuvarande svenska programmet finns ett stort outnyttjat utrymme mellan de gäl-
lande och de maximala stödnivåerna. Bara inom de tre största stödformerna – natur-
betesmarker, ekologisk produktion och kompensation för sämre produktionsförut-
sättningar – finns möjlighet att öka stöden med mer än tre miljarder per år utan att slå 
i maxtaket.181 

EU-budgetens andel är fastställd för hela budgetperioden, men Sverige har i princip 
obegränsad rätt att öka ersättningarna inom existerande stödformer med nationell 
finansiering, så länge maxnivåerna respekteras. Det finns också möjlighet att utöka 
programmet med nya stödformer utan EU-finansiering, så länge utformningen upp-
fyller de allmänna kraven i EU-regelverket. I båda fallen är det EU-kommissionen som 
granskar och godkänner utformningen. 

I första hand bör kompensationen utnyttjas som förstärkning av existerande åtgärder. 
Stödet till naturbetesmarker motsvarar exempelvis bara 25-50 procent av kalkylerad 
merkostnad och anslutningen av lantbrukare till stödet ligger i underkant. Ekologisk 
produktion har god anslutning men behöver öka snabbare för att matcha efterfrågan 
på ekomat. Kompensationen för ”naturliga och andra begränsningar” ligger särskilt i 
södra Sverige mycket lågt, kring 1/3 av kalkylerad maxnivå. Även i flera av de mindre 
stödformerna finns skäl att öka budgeten. 

Från 2021 går EU in i en ny budgetperiod som med stor säkerhet innebär sänkt EU-
finansiering till jordbruksstöden som helhet, och kanske även till landsbygdspro-
grammet.182 I ett sådant läge blir ökad nationell finansiering en nödvändighet redan 
för att upprätthålla nuvarande ersättningsnivå. 
 

  

                                                      
181 Landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020 
182 "A Budget Matching our Ambitions", tal av EUs budgetkommissionär Walter Oettinger, 8 januari 2018 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.229ea55815233ba0390e8c59/1452694447806/Landsbygdsprogrammet%202014-2020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/oettinger/blog/budget-matching-our-ambitions-speech-given-conference-shaping-our-future-812018_en
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