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Fördjupning och räkneexempel 
I denna bilaga presenteras fördjupningar och räkneexempel på vissa av rapportens förslag. 
Beräkningarna visar att intäkterna från de miljöskatter som inkluderats skulle kunna öka med 
omkring 60–71 miljarder kronor per år initialt. Övriga förslag behöver utredas vidare innan det 
är meningsfullt att siffersätta dem, men har potential att öka skatteintäkterna ytterligare. I 
räkneexemplen används dagens nivåer på konsumtion och utsläpp. Eftersom miljöskatter i 
allmänhet syftar till att minska den miljöpåverkande verksamheten, exempelvis utsläpp, kan 
dock skatteintäkterna förväntas minska över tid.  

I Tabell 1 redovisas räkneexempel på vissa av rapportens förslag och den beräknade initiala 
skatteintäkten, jämfört med idag. Även konsekvenser av förändrade EU-regler som diskuteras i 
rapporten redovisas i tabellen.  

Tabell 1. Räkneexempel på vissa miljöskatter och konsekvenser av förändrade EU-regler.  

Skatteförslag Initialt ökad 
skatteintäkt för 

staten jämfört med i 
dag, miljarder 

Fossil koldioxidskatt på fossila bränslen utan undantag +6,76 
Biogen koldioxidskatt eller -avgift +5,7–6,0 
Koldioxidskatt för odlingstorv +0,24–1,0 
Nationell prisgolvsskatt 0-+4,26 
Energiskatt fossila bränslen utan undantag +15,04 
Höjd minimiskatt på biobränslen enligt EU:s reformförslag +1,1–4,0 
Energiskatt el, höjd minimiskatt +6,5 
Höjd kärnavfallsavgift +2,6 
Höjd kväveoxidavgift +-0 
Bränsleskatt på flygbränsle 15,8–18,0 
Differentierad vägskatt +/-0 
Förändrad bonus–malus +/-0 
Fordonskatt för i dag inte skattepliktiga fordon +0,3 
Skatt på båtmotorer till fritidsbåtar +1 
Höjd mineralavgift +1,42 
Ökade säkerheter för efterbehandling av gruvavfall +3,7 
Återinförd skatt på mineralgödsel +0,5 
Summa +60,7–71,1 

Not: En del förändringar avser intäktsneutrala avgiftssystem, som inte ger något netto till statskassan, i andra fall 
föreslås att nya skatter ersätter de befintliga, men med samma totala skatteuttag. Därför är vissa poster satta till 
plus/minus noll. 
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Energi- och koldioxidskatter  
Koldioxidskatt på fossila bränslen utan undantag 
Bakgrund 
Syfte 
Koldioxidskatten infördes 1991 efter förslag från Naturskyddsföreningen 1989. Syftet är att 
minska utsläppen av koldioxid och minska klimatpåverkan. 

Nivå 
1,20 kr per kilo koldioxid 2021.1 Ingen generell höjning av skattenivån föreslås annat än den 
årligen förekommande indexreglering av skatten som redan sker. 

Skattskyldiga 
Alla som säljer eller hanterar bränslen. 

Undantag 
Ett antal undantag finns. Anläggningar inom EU:s utsläppshandel är befriade från 
koldioxidskatt, liksom flyget. De areella näringarna har nedsatt skatt. Nedan listas också värdet 
av överskott och fri tilldelning av utsläppsrätter inom utsläppshandeln, med medelpriser för 
dessa inom EU 2020. Om man i stället jämför med full koldioxidskatt skulle enbart slopande av 
den fria tilldelningen motsvara ytterligare 22 miljarder. 

Tabell 2. Undantag från koldioxid för fossila bränslen, miljarder kronor. Källa: Regeringens 
skrivelse 2018/20:98 2, Egna beräkningar 

Skatteundantag 2021 2022 

Nedsatt koldioxidskatt för diesel till arbetsmaskiner och fartyg inom 
jord-, skogs- och vattenbruksnäringarna 

0,81 0,81 

Koldioxidskattebefrielse på bränsle vid bandrift 0,02 0,02 

Koldioxidskattebefrielse på bränsle för inrikes sjöfart 0,59 0,60 

Värdet av gratis tilldelning av utsläppsrätter inom EU:s system för 
utsläppshandel, industrisektorn** 

4,04 4,04 

Värdet av överskott på gratis tilldelade utsläppsrätter inom EU:s system 
för utsläppshandel, industrisektorn* 

0,49 0,49 

Värdet av gratis tilldelning av utsläppsrätter inom EU:s system för 
utsläppshandel, el- och värmesektorn 

0,88 0,88 

Värdet av överskott av gratis tilldelade utsläppsrätter inom EU:s system 
för utsläppshandel, el- och värme* 

-0,07 -0,07 

Summa: 6,76 6,77 

* Baserad på Naturvårdsverkets utsläppsstatistik från 2019 och 2020, medelpriser på utsläppsrätter för 2019 och 2020, 
samt prognos för 2021 och 2022. Data för tilldelning och utsläpp för 2021 är inte tillgängliga ännu. 

 
1 Beräkningskonventioner 2021, Finansdepartementet. 
2 Redovisning av skatteutgifter 2020, Finansdepartementet, 2019/20:98. 

https://www.regeringen.se/4a9259/contentassets/e364c443ca4a4362935544b78b304ac0/berakningskonventioner-2021.pdf
https://www.regeringen.se/4a7256/contentassets/3da4557ae5eb4cc9b630f563645ea1b4/redovisning-av-skatteutgifter-2020-skr.-20192098.pdf.pdf.pdf
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Total skatteintäkt 
Den totala skatteintäkten från koldioxidskatten var 22,2 miljarder 2019.  Detta belopp skulle 
vara cirka 6,76 miljarder högre utan de fossila skatteundantagen (flyget oräknat, tas upp under 
transportskatter nedan). Den svenska koldioxidskatten är den högsta i världen. Den uppräknas 
varje år och har god effekt på de områden där den gäller, men det är viktigt att 
skatteundantagen avskaffas. 

Bidrag till måluppfyllelse 
Den tydligaste effekten av koldioxidskatten har varit att oljeuppvärmningen praktiskt taget har 
upphört i Sverige. Priset på eldningsolja är omkring dubbelt så högt som det skulle vara utan 
skatt, samtidigt som biobränslen varit skattebefriade. Detta har lett till att utsläppen av 
växthusgaser från uppvärmningen av bostäder och lokaler har minskat från 9 483 000 ton 
fossil koldioxid 1990 till 807 000 ton 2019, en minskning med 86,4 procent.3 Oljepannorna har 
nästan försvunnit från den svenska bebyggelsen. Oljeuppvärmning har exempelvis också i 
stort sett försvunnit från svensk växthusodling. 

Skatten har också haft stor betydelse för utbyggnaden av biofjärrvärme. Biogena 
koldioxidutsläpp är skattebefriade. År 1991, när koldioxidskatten infördes, stod olja för drygt tio 
procent av fjärrvärmen, men samtidigt hade användningen av kol och naturgas ökat. Därefter 
har biobränslen nått en allt större andel, samtidigt som fjärrvärmen byggts ut kraftigt. Idag är 
omkring 75 procent av bränslet i värmeverken biobränslen och avfall, huvudsakligen 
trädbränslen och biobaserat avfall.4 Plast i avfall som förbränns utgör en stor andel av de 
återstående fossila utsläppen. 

Industrin i Sverige har haft skattebefrielse för anläggningar som täcks av EU-ETS. Svensk 
industri har samtidigt fått en stor andel gratis utsläppsrätter så att dessa överstigit de verkliga 
utsläppen, varvid ett överskott av utsläppsrätter uppstått. Detta överskott har kunnat sparas till 
senare år eller säljas. Därför har dessa industrier i liten grad minskat sina utsläpp från 
förbränning och industriprocesser genom åren. Om den fria tilldelningen av utsläppsrätter 
inom utsläppshandeln avskaffades skulle koldioxidprissättningen få en större effekt på svensk 
industri. 

Inom transportområdet verkar dock koldioxidskatten tillsammans med energiskatten haft liten 
effekt på efterfrågan på fossila drivmedel, som ökat med 21 procent totalt mellan 1990 och 2019. 
2020 märktes dock en klar dipp i efterfrågan, 15 procent, som kan knytas till coronapandemin. 
Här finns nu också andra styrmedel, såsom bonus-malus och reduktionsplikt, som är med och 
påverkar. 

EU:s utsläppshandel är en second best-lösning som kom till när vägen var stängd för en 
europeisk koldioxidskatt på grund av motstånd från många medlemsstater. Systemet har 
reformerats flera gånger, men ännu inte uppnått tillräckligt god styrförmåga. Ytterligare 
revisioner är på gång inom EU inom ramen för EU-kommissionens ”Fit for 55-paket, bland 
annat för att anpassa utsläppshandeln efter unionens höjda klimatambitioner. Men även EU:s 
nya klimatmål är otillräckliga för att minska utsläppen så mycket som krävs för att uppnå 
klimatmålen i Parisavtalet.  

 
3 Egen uppvärmning av bostäder och lokaler, utsläpp av växthusgaser, webbsida hos 
naturvardsverket.se, besökt 2021-09-27. 
4 Koldioxidskatt, webbsida hos svebio.se, besökt 2021-09-27 

https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-utslapp-fran-egen-uppvarmning-av-bostader-och-lokaler
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-utslapp-fran-egen-uppvarmning-av-bostader-och-lokaler
https://www.svebio.se/vi-verkar-for/koldioxidskatt/
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Svavelskatt  
Bakgrund 
När svaveloxider släpps ut i luften vid förbränning av svavelhaltiga bränslen omvandlas de till 
svavelsyra och som hamnar i vattnet via nederbörden och orsakar försurning. Försurning har 
negativa effekter på växt- och djurliv. Därför finns sedan länge en svavelskatt. 

Syfte 
Att minska utsläppen av svavel från förbränning av fossila bränslen. 

Nivå 
Svavelskatt tas ut för de bränslen som är belagda med energi- eller koldioxidskatt om 
innehållet är högre än 0,05 viktprocent svavel. Den som begränsar utsläppen av svavel genom 
att rena avgaserna eller genom att binda svavlet får reducerad skatt. För fasta och gasformiga 
bränslen är svavelskatten 30 kronor per kilo svavel i bränslet. För flytande bränslen är skatten 
27 kronor per kubikmeter för varje tiondels viktprocent svavel i bränslet utöver 0,05 procent.5 

Skattskyldiga  
Användare av fossila bränslen, förbränningsanläggningar och industrier.6 

Total skatteintäkt 
Minskat svavelinnehåll i bränslen och bättre reningsteknik har medfört att skatteintäkterna 
minskat stadigt över tid. Från 187 miljoner kronor vid skattens införande i början av 1990-talet 
till 2 miljoner kronor år 2020. 

Bidrag till måluppfyllelse 
Utsläpp av svaveldioxid till luft har under sedan 1990 minskat till en femtedel. Svavelutsläppen 
från bostadsuppvärmning och vägtrafik har i stort sett upphört. Industrin stod 2020 för 78 
procent av utsläppen, el- och fjärrvärme stod för cirka 15 procent, främst från förbränning av 
fasta biobränslen som innehåller svavel. Dessa bränslen är undantagna från koldioxid- och 
energiskatt och därmed även från svavelskatt.7 Flera vanliga biobränslen har höga utsläpp av 
svavel8, vilket enligt Konjunkturinstitutets analys9 gör att dessa inte bör undantas från 
beskattning. Naturskyddsföreningen föreslår en koldioxidskatt på förbränning av biomassa i 
förbränningsanläggningar (se nedan), vilka i nuläget är undantagna från skatt. Om en sådan 
koldioxidskatt införs bör även biobränslenas svavelutsläpp beskattas, i de fall de ligger över 
rådande gränsvärde för svavelinnehåll. 

Regleringen av svavelutsläppen har fokuserat på landbaserade källor, medan reglering av 
sjöfarten släpat efter. Gränsvärdet för svavelhalten i bunkeroljor sänktes dock 2020 från 3,5 till 
0,5 procent av FN:s sjöfartsorgan IMO. I särskilda svavelkontrollområden som Östersjön och 

 
5 Rättslig vägledning – svavelskatt, webbsida hos Skatteverket 2022. 
6 Lag (1990:587) om svavelskatt. 
7 Svaveldioxid, utsläpp till luft. Webbsida hos Naturvårdsverket. 
8 Emissionsfaktorer och värmevärden 2016 – underlag till Sveriges inventering av 
luftföroreningar för åren 1999–2014 till CLRTAP, Naturvårdsverket 2016. 
9 Kostnadseffektiv styrning mot mål om förnybar energi, Miljö ekonomi Specialstudie nr 51, 
Konjunkturinstitutet 2016. 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.3/323440.html%23h-Skattesatser-svavelskatt
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1990587-om-svavelskatt_sfs-1990-587
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/luft/utslapp/svaveldioxid-utslapp-till-luft/
https://www.konj.se/download/18.78466e471559d9728422f901/1467365154233/Specialstudie-51-Kostnadseffektiv-styrning-mot-mal-om-fornybar-energi.pdf%20den%2017%2003%202022
https://www.konj.se/download/18.78466e471559d9728422f901/1467365154233/Specialstudie-51-Kostnadseffektiv-styrning-mot-mal-om-fornybar-energi.pdf%20den%2017%2003%202022
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Kattegatt tillåts sedan 2015 maximalt 0,1 viktprocent svavel i fartygsbränsle. Även den lägsta 
nivån är avsevärt högre än den tillåtna nivån för exempelvis lastbilars bränsle. 

Om förslaget om reviderat energiskattedirektiv går igenom inom EU kommer det bli möjligt att 
beskatta bränslen för internationell sjöfart, vilket bedöms bidra även till minskade 
svavelutsläpp. Om sjöfarten som föreslagits kommer ingå i EU:s utsläppshandelssystem från 
2023 kommer styrningen av utsläppen att skärpas ytterligare. 

Koldioxidskatt på förbränning av biomassa 
Bakgrund 
Biomassa är en förnybar resurs och kan under rätt förutsättningar vara en hållbar energikälla. 
Biomassan kan dock inte ersätta en hög konsumtion av fossila bränslen eftersom tillgången på 
hållbar biomassa är begränsad. Endast biomassa från en långsiktigt hållbar markanvändning 
kan betraktas som hållbar. 

Förbränning av biomassa leder till biogena koldioxidutsläpp. Även om dessa inte ska jämföras 
direkt med fossila utsläpp har bioenergi på kort och medellång sikt generellt en större skadlig 
klimatpåverkan än annan förnybar energi, till exempel vindkraft. FN:s klimatpanel (IPCC) 
anger i sin femte huvudrapport (arbetsgrupp III) ett medianvärde från livscykelanalyser på 230 
gram CO2-ekv/kWh för biobränsle från boreala skogar.10 Vindkraft har ett medianvärde på 11 
gram CO2-ekv/kWh enligt samma IPCC-rapport. 

Förbränningen av skogsråvaror leder till att biomassans kolinnehåll återvänder till atmosfären 
snabbare än vad det hade gjort om biomassan inte hade eldats upp. ”Återbetalningstiden”, den 
tid det tar för en skog att åter binda den mängd kol som en avverkning innebar, kan vara flera 
årtionden lång. Tar man hänsyn till avverkningens sammanlagda påverkan på kolförrådet i 
marken blir återbetalningstiden ännu längre. 

I ett längre tidsperspektiv minskar klimatpåverkan från förbränning av biomassa, men den är 
fortsatt betydande under de tidshorisonter som är relevanta för att nå klimatmålen. Efterfrågan 
på bioenergi har också ökat efterfrågan på grödebaserade råvaror, såsom palmolja och soja, 
vilket lett till att ekosystem med hög biologisk mångfald och stora kolförråd avskogats. Detta 
ger sammantaget höga utsläpp och stor miljöpåverkan för bioenergi från dessa källor. Grödor 
som lämpar sig för humankonsumtion bör i möjligaste mån användas som just livsmedel, och 
inte som djurfoder då kött- och mejeriproduktion i sin tur medför stora utsläpp.   

Däremot kan restprodukter och avfall från en hållbar markanvändning utgöra råvaror till 
bioenergi med låg klimat- och miljöpåverkan. Bioenergin har en viktig roll att spela i 
klimatomställningen, men dess roll är ändå begränsad av de ekologiska ramvillkoren. 

De biogena utsläppen av koldioxid från anläggningar uppgick 2020 till 32,5 miljoner ton totalt, 
sedan tillkommer 15–18 miljoner ton från förbränning av svartlut inom massaindustrin, som 
inte redovisats i statistiken.11 

 
10 Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the 
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, New York: 
Cambridge University Press, sid. 1335. 
11 "Bättre koll på utsläppen från biobränslen banar väg för negativa utsläpp", pressmeddelande 
från Naturvårdsverket, 2021-04-28. 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_full.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_full.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_full.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Battre-koll-pa-utslappen-fran-biobranslen-banar-vag-for-negativa-utslapp/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Battre-koll-pa-utslappen-fran-biobranslen-banar-vag-for-negativa-utslapp/
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Tabell 3: Biogena utsläpp av koldioxid från anläggningar i Sverige 2020. Källa: 
Naturvårdsverket12. 

Utsläppskälla Utsläpp av koldioxid, ton 
Kraftvärme 9 251 920 
Industri övrigt 2 194 335 
Massaindustri 21 080 341 
Summa: 32 526 596 

 
Syfte 
För att styra mot användning av hållbara biobränslen med hög klimatprestanda kan man 
överväga att introducera en skatt för industrianläggningar och kraftvärmeverk även för utsläpp 
av biogen koldioxid. Andra utsläppskällor för biogen koldioxid, som nedbrytning av utdikade 
organogena jordar är betydligt svårare att kvantifiera och beskatta. 

Nivå 
Här föreslås en nivå på 12 öre per kilo koldioxid, en tiondel av nivån för den fossila 
koldioxidskatten. Detta utifrån att avverkad skogsmark på kort sikt, sett i en tioårsperiod fram 
till 2030, inte kan förväntas återbinda mer än en mindre del av den koldioxid som släpptes ut 
vid avverkningen. En genomsnittlig svensk produktionsskog genererar utsläpp i 10–20 år efter 
avverkning, och det tar totalt 30–40 år innan den uppväxande skogen bundit kol motsvarande 
utsläppen efter avverkning.15 

En exakt beräkning av genomsnittlig återbetalningstid för biobränslen är svår att göra eftersom 
det handlar om komplexa biologiska system. Den föreslagna skattenivån är antagligen i 
underkant i förhållande till den faktiska klimatpåverkan från skogsbiobränslen, bland annat 
med hänsyn till avverkningarnas påverkan på mykorrhizasvamparnas mycel i marken. Dessa 
lagrar en stor del av markkolet och det tar betydligt längre tid för dem att återetablera sig efter 
en avverkning.13 Koldioxidutsläppen från grenar och toppar, avverkningsrester som lämnas 
kvar på hygget och bryts ned ganska snabbt, har inte heller kvantifierats här. Dessa har grovt 
räknat uppskattats till kring 25 miljoner ton per år för svenskt skogsbruk.14 

 

 
12 Koldioxid från biomassa, lista över utsläpp per anläggning, statistiksida hos 
https://utslappisiffror.naturvardsverket.se. 
13 Kerstin Varenius, Interactions between fungi, forest management, and ecosystem services, 
avhandling vid Sveriges Lantbruksuniversitet, 2017. 
14 Mail till Skogsstyrelsen från docent Stig-Olof Holm: Remissvar på "Ny definition för 
hyggesfritt skogsbruk" 

https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/sv/Sok/
https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/sv/Sok/
https://pub.epsilon.slu.se/14629/
https://pub.epsilon.slu.se/14629/
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/pagaende-projekt/hyggesfritt/svar-remiss-hyggesfritt-skogsbruk/svar-remiss-ny-definition-hyggesfritt_stig-olof-holm.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/pagaende-projekt/hyggesfritt/svar-remiss-hyggesfritt-skogsbruk/svar-remiss-ny-definition-hyggesfritt_stig-olof-holm.pdf
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Figur 4. Grafen visar hur nettokolutbytet (y-axel) varierar som en funktion av beståndsålder (x-
axel) för ett ’typiskt’ svenskt skogsbestånd. Värdet på y-axeln är uttryckt i enheten gram kol 
per kvadratmeter och år. Minus betyder upptag (flödet går från atmosfären ner till skogen) 
medan positiva värden betyder utsläpp. Källa:  Lindroth et al, 2009 Global Change Biology 
15:346-355 se Altinget 2021 15 

 
Skattskyldiga 
Aktörer som förbränner biobränslen, exempelvis industrier och kraftvärmeverk. 

Undantag 
Inga. 

Total skatteintäkt 
En biogen koldioxidskatt enligt ovan skulle initialt ge en skatteintäkt kring 3,9 miljarder. 
Inkluderas utsläppen från svartlutsförbränning skulle skatteintäkten bli ytterligare 1,8 till 2,1 
miljarder. Genom att förgasa svartluten och använda den som råvara för produktion av 
biodrivmedel skulle massaindustrin dock kunna undkomma denna ytterligare skatt. 

Avgift som alternativ 
Det är också tänkbart att i stället utforma beskattningen av biobränslen som en avgift som 
används för att subventionera markägare som ökar sin kolinlagring i skogsmarken, exempelvis 
genom att överhålla eller skydda skog, övergå till hyggesfritt skogsbruk, avstå från 

 
15 Det går inte att trolla bort utsläppen från kalhyggen, artikel av Anders Lindroth hos 
altinget.se, 19 oktober 2021. 

https://www.altinget.se/miljo/artikel/professor-det-gaar-inte-att-trolla-bort-utslappen-fraan-kalhyggen?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-se-miljo-och-energi-157&utm_campaign=Altinget%20SE%20-%20Milj%C3%B6%20och%20Energi&utm_content=Altinget%20SE%20-%20Milj%C3%B6%20och%20energi&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/miljo/artikel/professor-det-gaar-inte-att-trolla-bort-utslappen-fraan-kalhyggen?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-se-miljo-och-energi-157&utm_campaign=Altinget%20SE%20-%20Milj%C3%B6%20och%20Energi&utm_content=Altinget%20SE%20-%20Milj%C3%B6%20och%20energi&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
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markberedning eller genomföra återvätning av utdikade sumpskogar. I det fallet skulle ingen 
nettoskatteintäkt uppstå. 

Bidrag till måluppfyllelse 
En biogen koldioxidskatt eller -avgift skulle kunna styra mot en mer hållbar 
biobränsleanvändning, men riskerar också att göra biobränslen mindre lönsamma över lag. 

Genomförande 
Om energiskatt för biobränslen införs i linje med EU-kommissionens förslag till reformerat 
energiskattedirektiv16 skulle det inte innebära några extra administrativa kostnader att även ta 
ut koldioxidskatt för dessa bränslen. 

Nationell prisgolvsskatt eller -avgift 
Bakgrund 
Den europeiska utsläppshandeln, EU-ETS, sätter ett pris på utsläpp av koldioxid för de 
deltagande företagen. Men sedan systemet sjösattes 2005 så har priserna på utsläppsrätter 
oftast legat allt för lågt för att ha en reell styreffekt. Det är först under 2020 och framåt som 
prisnivåerna ökat kraftigt (se figur 5). Detta på grund av stigande priser på fossilgas och som 
effekt av att tidigare gjorda reformer av EU-ETS nu börjat verka. Marknaden verkar också ta 
höjd för de ytterligare reformer som EU-kommissionen aviserat. De höga prisnivåerna 
förväntas inte kvarstå långsiktigt,17 även om det är mycket svårbedömt. 

 

Figur 5. Pris på utsläppsrätter inom EU-ETS 2005-2021. Källa: ICAP 202218. 

 
16 Rådets direktiv om en omstrukturering av unionsramen för beskattning av energiprodukter 
och electricitet, COM(2021) 563 final, 2021-07-14. 
17 Fredric Simon, "EU urges markets to ‘keep calm’ as carbon price hits €60 record" artikel hos 
euroactive.com, 2021-09-03. 
18 ETS-prices, statistiksida hos https://icapcarbonaction.com. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1b01af2a-e558-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1b01af2a-e558-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/eu-urges-markets-to-keep-calm-as-carbon-price-hits-e60-record/
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/eu-urges-markets-to-keep-calm-as-carbon-price-hits-e60-record/
https://icapcarbonaction.com/en/ets-prices
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De svenska industrianläggningar som ingår i utsläppshandeln har befriats från koldioxidskatt. 
Eftersom merparten av de dessa räknas som konkurrensutsatta så får de hela sitt behov av 
utsläppsrätter gratis. Därtill uppstår ett överskott jämfört med de verkliga utsläppen. 

Utsläppen av koldioxid från de svenska anläggningarna inom EU-ETS var 16,52 miljoner ton år 
2020. Antalet utfärdade utsläppsrätter var 18,40 miljoner ton. Följaktligen uppstod ett överskott 
på 1,88 miljoner ton. Industrin inom systemet släppte ut 13,34 miljoner ton och 
kraftvärmeanläggningarna släppte ut 3,18 miljoner ton.19 

Utsläppen från de svenska industrianläggningarna inom utsläppshandeln har, med undantag 
för pandemiåret 2020, legat strax under 20 miljoner ton per år. Fyra femtedelar av industrins 
utsläpp kommer från basindustrin: järn- och stålindustri, cementtillverkning, raffinaderier och 
kemiindustri. Tre fjärdedelar av basindustrins utsläpp kan i sin tur knytas till femton stora 
anläggningar. 40 procent av industriutsläppen är processrelaterade, vilket innebär att de inte är 
enkelt utbytbara mot förnybara alternativ.20 

För att anläggningarna inom EU-ETS ska få incitament till att minska sina utsläpp behövs ett 
långsiktigt högre pris på koldioxid och att gratistilldelningen av utsläppsrätter upphör. 

 

Figur 6. Utsläpp och utfärdade utsläppsrätter till svenska anläggningar inom EU-ETS. Källa: 
Naturvårdsverket 202119. 

Ett prisgolv på EU-nivå har föreslagits, men mött hårt motstånd inom unionen. Minimipriser i 
form av prisgolv tillämpas dock på andra utsläppsmarknader, exempelvis i Kalifornien och 
nordöstra USA.21 Ett prisgolv på EU-nivå skulle också kunna vara basen för en 
gränsjusteringsmekanism eller ”klimattull” för EU gentemot tredje land. Prisgolvet skulle då 
motsvara tariffen för ”klimattullen”.22 

 
19 Excel-fil: Förteckning över utsläpp per anläggning och bransch 2020, Naturvårdsverket 2021. 
20 Underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan Redovisning av Naturvårdsverkets 
regeringsuppdrag, Naturvårdsverket, Rapport 6879, 2019. 
21 Begränsad klimatpåverkan – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av 
miljömålen 2019. 
22 How to implement a WTO-compatible full border carbon adjustment as an important part of 
the European Green Deal. A Krennek, ÖGfE Policy Brief 02’2020. 
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https://www.naturvardsverket.se/contentassets/f3e47ed98b4642c5989d38f305c91c00/forteckning-over-utslapp-per-anlaggning-och-bransch-2020.xlsx
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6879-0.pdf?pid=24382
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6879-0.pdf?pid=24382
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6859-2.pdf?pid=23953
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6859-2.pdf?pid=23953
https://oegfe.at/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/OEGfE_Policy_Brief-2020.02.pdf
https://oegfe.at/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/OEGfE_Policy_Brief-2020.02.pdf
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Syfte 
Ett alternativ till ett gemensamt prisgolv är att införa nationella prisgolv i de länder som 
önskar gå före, antingen varje land för sig, eller flera länder tillsammans genom bilaterala 
överenskommelser. Med de svenska ambitionerna om att bli världens första fossilfria 
välfärdsland borde Sverige kunna vara ett av de EU-länder som inför ett eget prisgolv, i väntan 
på att det kan införas på EU-nivå. 

Ett nationellt prisgolv är en koldioxidskatt eller -avgift för anläggningar i ett land som omfattas 
av EU-ETS. Den består av mellanskillnaden mellan aktuellt pris på utsläppsrätter och 
prisgolvets minimipris. Mellanskillnaden betalas in till staten som skatt eller avgift, oavsett om 
utsläppsrätterna är gratis tilldelade eller inköpta. Tanken med ett prisgolv är att ge stabila och 
långsiktigt förutsägbara utsläppspriser. Kostnaderna kommer att bli högre än idag, men den 
nya prisbilden gör det också möjligt för företagen att räkna hem nya typer av 
minskningsåtgärder som tidigare inte varit lönsamma, för att därmed undkomma skatt. En 
konsekvens blir också att prisbilden för klimatåtgärder jämnas ut mellan handlande och icke-
handlande sektorn. På så sätt uppnås en högre grad av kostnadseffektivitet i klimatarbetet. 

Effekten av ett prisgolv blir dock större ju mindre gratistilldelning av utsläppsrätter som finns i 
systemet, eftersom prissignalen blir svagare med en större gratistilldelning. (Företagen 
behöver då bara betala prisgolvskatten eller -avgiften, men har inte betalat för 
utsläppsrätterna). Ett avskaffande av gratistilldelningen är en nödvändig förutsättning för att 
ett prisgolv ska vara effektivt. 

Prisgolvet i Storbritannien 
Storbritannien införde 2013 ett nationellt prisgolv för kraftvärmesektorn, med ett garanterat 
lägstapris på koldioxid. Prisgolvet var fastlagt till 18£ fram till 2021 (i skrivande stund cirka 220 
kronor eller 21 Euro). Priset på utsläppsrätter har under i stort sett hela den tid som prisgolvet 
funnits legat lägre än prisgolvsnivån. De brittiska kraftvärmeverken har då betalat in 
mellanskillnaden till den brittiska staten.23 

Efter Brexit introducerade Storbritannien ett nationellt utsläppshandelssystem, U.K. ETS, som 
fungerar likadant som EU-ETS. Prisgolvet finns kvar, nu på nivån 22 pund (25 Euro). Man har 
nu också infört ett pristak på 44 pund (50 Euro), som trigger för att släppa ut fler utsläppsrätter 
på marknaden från en reserv.24 

De brittiska utsläppen har minskat i stadig takt sedan 1990 och minskningen har varit ännu 
större sedan prisgolvet infördes. Prisgolvet har haft en stark styreffekt inom den berörda 
sektorn. Industrisektorn har inte berörts av prisgolvet, sannolikt av konkurrensskäl. 
Sammanlagt har den berörda delen av energisektorns utsläpp minskat med 58 procent sedan 
2010.25 Detta har dock delvis skett genom att kol har ersatts av fossilgas som energikälla, vilket 
leder till inlåsning i en även fortsättningsvis fossil kraftproduktion. Fossilgas har stora 
livscykelutsläpp av metan vid utvinning, transport och förbränning, vilket kan leda till att 
reduktionen av växthusgaser blir liten eller uteblir, även om koldioxidutsläppen minskar.26 

 
23 Where carbon is taxed, webbsida hos www.carbontax.org, besökt 2019-12-16. 
24  Nicholas Antonas, Kenneth J. Markowitz & Becky Skeffington, "UK’s Post Brexit Emissions 
Trading Scheme Goes Live", artikel hos https://www.akingump.com, 2021-05-21. 
25 UK Greenhouse gas emissions, provisional figures, National Statistics, 2018. 
26 Burning the Gas 'Bridge Fuel' Myth, Report, Oil Change International, May 2019. 

https://www.carbontax.org/where-carbon-is-taxed/
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8a14a72a-84de-4f36-ba12-c2d520c7826b
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8a14a72a-84de-4f36-ba12-c2d520c7826b
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/790626/2018-provisional-emissions-statistics-report.pdf
https://priceofoil.org/content/uploads/2019/05/gasBridgeMyth_web-FINAL.pdf
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Figur 7. Koldioxidutsläpp från brittisk kraftproduktion 1990–2018 i miljoner ton CO2. Det 
brittiska systemet med prisgolv för kraftvärmen som infördes 2012 har lett till kraftiga 
minskningar av utsläppen från kolkraften. Källa: National Statistics 201925. 

Prisutvecklingen på utsläppsrätter inom EU-ETS åren 2013–2020 redovisas i Figur 8. Endast 
från slutet av 2018 har prisnivån periodvis legat över det brittiska prisgolvet på 21 Euro. 

 

Figur 8. Prisutveckling i Euro inom EU-ETS under den tid som det brittiska prisgolvet varit i 
kraft, fram till 2020. Endast i slutet av perioden har utsläppsrättspriset legat högre än 
prisgolvet på 21 Euro. Källa: Markets Insider 202027. 

Det nederländska prisgolvet 
Nederländerna planerar att införa ett nationellt prisgolv för elproduktion. Systemet skulle ha 
varit i gång 2020, men har försenats av pandemin. Prisnivån ska initialt ligga på 18 euro per ton, 
och ökas gradvis med 2,50 euro per år till 43 euro per ton 2030. Den nederländska regeringen 
räknar med att reformen ska bidra till dess ambition att minska växthusgasutsläppen med 
totalt 49 procent till 2030.28 Priset på utsläppsrätter definieras i skatteförslaget som 
framtidspriset för handel med utsläppsrätter i december året innan skatteåret. I statsbudgeten 
för 2021 föreslår den nederländska regeringen ett prisgolv även för industrianläggningar på 
initialt 30 euro per ton, som förslås öka till 125 Euro per ton 2030.29 

 
27 CO2 European Emission Allowances  - Historical Prices, webbsida hos Markets Insider, 
besökt 2020-02-10. 
28 Memorie van toelichting bij het Wetsvoorstel minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking, 
PM från nederländska finansministeriet. 
29 Legislative proposal CO2 levy for the industry, artikel hos PWC-NL. 2020-09-16. 

https://markets.businessinsider.com/commodities/historical-prices/co2-european-emission-allowances/euro/1.1.2013_10.2.2020
https://markets.businessinsider.com/commodities/historical-prices/co2-european-emission-allowances/euro/1.1.2013_10.2.2020
https://www.internetconsultatie.nl/minimumco2prijs/document/3790
https://www.internetconsultatie.nl/minimumco2prijs/document/3790
https://www.pwc.nl/en/insights-and-publications/tax-news/pwc-special-budget-day/taxplan-2021-co-2-levy.html
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Nivå 
“High-Level Commission on Carbon Prices”, är en grupp av ledande nationalekonomer inom 
“The Carbon Pricing Leadership Coalition”. Gruppen har letts av professorerna Joseph E Stiglitz 
och Nicholas Stern. Gruppen har, med stöd av Världsbanken, gett ut en rapport om vilka 
prisnivåer på kol som behövs för att världssamfundet ska kunna nå Parismålen. Deras resultat 
pekar på internationella kolprisnivåer på 50–100 dollar per ton kol till 2030 som nödvändiga (i 
skrivande stund motsvarande 430–865 kronor per ton) för att klara Parismålen.30  

Den svenska koldioxidskatten är i dag 1 200 kronor per ton.31 Om man internaliserar alla 
klimatskadekostnader är kostnaden väsentligt högre, exempelvis för transportutsläpp 7 000 
kronor per ton enligt en studie från Trafikverket.32 Koldioxidskatten räknas årligen upp med 
hjälp av konsumentprisindex, KPI. Anläggningar inom utsläppshandeln är helt befriade från 
koldioxidskatt, med undantag för kraftvärmeanläggningar, som från och med 2019 betalar 91 
procent av full skatt. Tidigare nivå var 11 procent.31 

Åren innan utsläppshandeln infördes i Sverige betalade industrin cirka 25 procent av full 
koldioxidskatt. Innan år 2000 var nivån ungefär 50 procent.33 En prisgolvnivå på 50 procent av 
full skatt skulle för industrin motsvara ungefär 600 kronor per ton. Det är i skrivande stund i 
nivå med utsläppsrättspriserna. Ett prisgolv skulle därför inte börja verka förrän prisnivån 
sjunker under denna nivå. Kraftvärmeanläggningar behöver inte omfattas av prisgolvet 
eftersom dessa redan har en koldioxidskatt på en högre nivå. 

Nationellt prisgolv för alla svenska anläggningar i ETS – ett räkneexempel 
Här räknas med en initial nivå på 50 procent av full koldioxidskatt, med siffror på utsläpp från 
ETS-anläggningar för 2020 och prisnivåer för utsläppsrätter inom ETS från 2020. 50-
procentsnivån ligger inom det spann som Stiglitz och Stern anger (se ovan). Och motsvarar 
ungefär den nivå som merparten av anläggningarna hade innan utsläppshandeln startade.34  

Tabell 4. Räkneexempel för en svensk prisgolvsskatt, första året. Förutsättningar: svenska 
utsläpp 2020 inom ETS: industrianläggningar 13 338 478 ton koldioxid. Full koldioxidskatt = 1 
200 kronor per ton. 

Andel av full skatt eller avgift, procent 50% initial nivå 

Prisgolvsnivå. kronor per ton 600 

Medelpris ETS 2020, kronor per ton 280 

Prisgolvsskatt, kronor per ton 320 

Prisgolvsskatt industrin, miljoner kronor 4 268 

 

Skatteinkomstnivåerna i räkneexemplet avser det första året efter skattens införande, därefter 
kan man anta att nivåerna sjunker i takt med att de skattskyldiga vidtar åtgärder som minskar 

 
30 Report of the High-Level Commission on Carbon Prices, Carbon Pricing Leadership Coalition, 
May 27, 2017.  
31 Beräkningskonventioner 2021. Finansdepartementet. 
32 Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 7.0, kapitel 
12,  Samhällsekonomisk kostnad för klimateffekter. Trafikverket 2021-05-19. 
33 Svensk koldioxidskatt 1991-2017, Fores Policy Brief 2018:3. 
34 Svensk koldioxidskatt 1991–2017, Fores Policy Brief 2018:3. 

https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/59b7f2409f8dce5316811916/1505227332748/CarbonPricing_FullReport.pdf
https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/59b7f2409f8dce5316811916/1505227332748/CarbonPricing_FullReport.pdf
https://www.regeringen.se/4a9259/contentassets/e364c443ca4a4362935544b78b304ac0/berakningskonventioner-2021.pdf
https://bransch.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-2021/12_klimateffekter_a70.pdf
https://bransch.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-2021/12_klimateffekter_a70.pdf
https://fores.se/wp-content/uploads/2018/03/Fores_Policy-Brief_2018_3.pdf
https://fores.se/wp-content/uploads/2018/03/Fores_Policy-Brief_2018_3.pdf
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utsläppen och därmed undgår delar av skatten. Förutsättningen är också att 
utsläppsrättspriserna återvänder till tidigare lägre nivåer och inte stannar kvar på en nivå 
högre än prisgolvet, varvid skatten inte skulle lösa ut. 

Bidrag till måluppfyllelse 
Energikostnader har över tid utgjort en allt mindre andel av företagens totala kostnader och 
består till stor del av elkostnader. Eftersom det svenska elsystemet redan till övervägande del 
är fossilfritt skulle ett prisgolv ha mindre betydelse för elkostnaderna, men desto större 
betydelse för användningen av fossila bränslen. 

Den totala energikostnaden inom industrin var 2019 som helhet är ungefär 2,2 procent av 
företagens totala rörliga kostnader. För stålindustrin ligger energikostnaden högre, omkring 4,2 
procent 2019. Skogsindustrierna ligger högst, omkring 6,1 procent, men har en mycket liten 
andel fossil energi i sin mix. De använder i stället restprodukter från sin råvara för 
energiändamål i fabrikerna. Elkostnaderna för den svenska industrin är också väsentligt lägre 
än inom alla andra OECD-länder (se tabell 5). 

Tabell 5: Energikostnadernas andel av de totala rörliga kostnaderna för olika branscher 2019, i 
procent. Källa: Ekonomifakta 202135. 

Tillverknings- 
industrin, totalt 

Massa och 
pappersindustri Kemisk industri Järn- och stålverk Verkstadsindustri 

1,9 % 6,1 % 3,5 % 4,2 % 0,5 % 

 

Tabell 6: Skattebörda för olika branscher med anläggningar inom ETS med en prisgolvsskatt på 
initialt 50 procent, med utsläpp av koldioxid per bransch 2020. Källa: Egna beräkningar 202236. 

Bransch Koldioxidutsläpp ton 2020 
Prisgolvsskatt enligt 

räkneexemplet 

Järn- och stålindustri 5 378 831 1 721 225 920 

Mineralindustri 3 361 676 1 075 736 320 

Raffinaderier 2 172 095 695 070 400 

Kemiindustri 864 122 276 519 040 

Övrig industri 798 314 255 460 480 

Pappers- och massaindustri 616 606 197 313 920 

Livsmedelsindustri 146 834 46 986 880 

Summa: 13 338 478 4 268 312 960 
 

Den svenska industrin har gjort stora vinster på gratistilldelning av utsläppsrätter. För 2022 
uppskattas värdet av överskott och gratistilldelning till sammanlagt 4,5 miljarder totalt för alla 
svenska industrianläggningar inom utsläppshandeln (se vidare tabell 2, sidan 5).  Det är massa-
, stål-, och cementindustrier samt raffinaderier som gjort de största vinsterna av detta. Ägare 
till sådana anläggningar inom utsläppshandeln har med andra ord fått en subvention 
motsvarande detta belopp. En förutsättning för att ett prisgolv ska vara effektivt är därför att 

 
35 Ekonomifakta.se, tabell över energikostnader inom industrisektorn, besökt 2021-09-23. 
36 Egna beräkningar utifrån Energimyndighetens statistik över tilldelning och snittpriser på 
utsläppsrätter för 2020. 

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energikostnader/Energikostnader-inom-industrisektorn/?graph=/1368/1,2,3,4,5/all/
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gratistilldelningen avskaffas. Detta har också föreslagits av regeringen i en position inför 
förhandlingarna om reformeringen av EU-ETS.37 

Om anläggningarna inom EU-ETS skulle skyddas av någon form av klimattullar, så som EU-
kommissionen föreslår i sitt CBAM-direktiv, skulle konkurrenssituationen förbättras gentemot 
konkurrenter utanför EU. Det skulle underlätta införandet av en prisgolvsskatt eller -avgift för 
industrin.  

Det statliga stödprogrammet ”Industriklivet” som avser att stötta industrins omställning till 
nollutsläpp genom olika tekniksprång omfattade 750 miljoner kronor 2020. Intäkter från ett 
nationellt prisgolv skulle, om systemet utformas som en avgift, kunna användas för att 
finansiera ett utvidgat industrikliv. 

  

 
37 “Priorities for the upcoming revision of the EU Emissions Trading System: Sweden’s 
Response to the Open Public Consultation.” Swedish Government, Ministry of the Environment. 
Memorandum. 5 February 2021. 
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Energiskatt på alla bränslen 
Bakgrund 
EU-kommissionen lämnade i juli 2021 förslag till en reformering och modernisering av 
energiskattedirektivet från 2003.38 Förslaget innebär höjda minimiskattenivåer för olika 
energislag, en miljöranking av bränslen främst utifrån deras klimatpåverkan samt ett 
borttagande av en mängd nationella särregler och undantag från beskattning. Det uppdaterade 
direktivet får betydelse för den svenska energiskatten på många olika områden, skattenivåer 
kommer att behöva höjas och undantag tas bort. Men de skattenivåer som direktivet anger är 
miniminivåer, de nationella energiskatterna är sedan tidigare väsentligt högre i de flesta EU-
länder (se figur 10). 

 

Figur 10. Nationella energiskattenivåer jämfört med nuvarande minimiskattenivåer enligt 
energiskattedirektivet. Överst: diesel som drivmedel, mitten: diesel för uppvärmning, nederst: 
bensin som drivmedel. Källa: Europeiska Kommissionen 202139. 

 
38 Proposal for a council Directive - restructuring the Union framework for the taxation of 
energy products and electricity, COM(2021) 563 final. 
39 Impact Assessment Report - Proposal for a Council Directive - restructuring the Union 
framework for the taxation of energy products and electricity, SWD(2021) 641 final, part 1. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_energy_tax_directive_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_energy_tax_directive_0.pdf
http://edz.bib.uni-mannheim.de/edz/pdf/swd/2021/swd-2021-0641-1-en.pdf
http://edz.bib.uni-mannheim.de/edz/pdf/swd/2021/swd-2021-0641-1-en.pdf
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Syfte 
Energiskatten är delvis en fiskal skatt, men energiskatten på drivmedel ska också täcka in 
externa effekter av främst infrastrukturkostnader, buller, utsläpp av kväveoxider, kolväten och 
partiklar, liksom samhällsekonomiska kostnader för olyckor mm.40 Koldioxidskattedelen av 
drivmedelsskatten ska täcka miljöskadekostnaderna från klimatpåverkande utsläpp. 

Nivå 
Allmän energiskatt infördes 1957 och har sett lite olika ut genom åren. Bränsleskatterna för 
drivmedel omfattar både energiskatt och koldioxidskatt. Bensin i miljöklass 1 beskattas 2021 
med totalt 6,74 kr per liter, medan diesel, fotogen och eldningsolja i miljöklass 1 beskattas med 
4,74 kr per liter.41 Skillnaden i skatt är 2 kronor per liter till dieselns förmån. Miljöklass 1 
dominerar totalt i försäljningen. Skattenivåerna indexuppräknas årsvis enligt KPI. Därtill 
tillämpas en uppräkning med +2 procent av BNP. Denna har dock pausats för 2021.42 

Tabell 8. Bränsleskatter 2021, Källa: SPBI 202243. 
Bränsle Energiskatt 

kr/l 
Koldioxidskatt 

kr/l 
Summa 

kr/l 

Bensin MK1 4,13 2,61 6,74 

Diesel MK1 2,48 2,26 4,74 

 

 
  

 
40 Internalisering av trafikens externa effekter – nya beräkningar för väg och järnväg, 
Trafikanalys, PM 2011:6. 
41 Skatter drivmedel och bränslen, statistiksida hos drivkraftsverige.se. 
42 Pausad BNP-indexering av skatten på bensin, Finansdepartementet, promemoria 
Fi2020/03655/S2. 
43 Skatter drivmedel och bränslen, statistiksida hos drivkraftsverige.se. 

https://www.trafa.se/globalassets/pm/underlag/internalisering_av_trafikens_externa_effekter_-_nya_beraekningar_foer_vaeg_och_jaernvaeg.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/pm/underlag/internalisering_av_trafikens_externa_effekter_-_nya_beraekningar_foer_vaeg_och_jaernvaeg.pdf
https://drivkraftsverige.se/statistik/skatter/skatter-fossila-drivmedel-och-branslen/
https://www.regeringen.se/4a5a56/contentassets/d42ac906ce244a6c950fc52327fdaf90/pausad-bnp-indexering-av-skatten-pa-bensin-och-diesel.pdf
https://www.regeringen.se/4a5a56/contentassets/d42ac906ce244a6c950fc52327fdaf90/pausad-bnp-indexering-av-skatten-pa-bensin-och-diesel.pdf
https://drivkraftsverige.se/statistik/skatter/
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Figur 11. Drivmedelsanvändning i Sverige 1990–2020, miljoner kubikmeter. Källa: SPBI 202244. 

Skattskyldiga 
Alla som säljer eller hanterar bränslen. 

Undantag 
Det finns en rad undantag från energiskatten på bränslen (se tabell 9). 

Tabell 9.Undantag från energiskatt på fossila bränslen, miljarder kronor. Källa: Skrivelse 
2019/20:9845. 

Skatteutgift 2020 2021 
Energiskatt på diesel i motordrivna fordon* 12,55 12,99 
Energiskattebefrielse för naturgas och gasol som drivmedel 0,04 0,05 
Energiskattebefrielse för bränsleförbrukning vid bandrift 0,02 0,02 
Energiskattebefrielse på bränsle för inrikes sjöfart 0,82 0,86 
Energiskattebefrielse på bränsle för inrikes luftfart 1,04 1,10 
Nedsatt energiskatt för leveranser av värme och kyla till industrin m.m. 0,02 0,02 
Nedsatt energiskatt på uppvärmningsbränslen inom industrin** 0,50 0 
Nedsatt energiskatt på uppvärmningsbränslen inom jord-, skogs- och 
vattenbruksnäringarna** 

0,02 0 

Summa: 15,01 15,04 
* OBS! Dieselkomponent i fordonsskatten ger en intäkt av 3–4 miljarder. Skatteutgiften blir netto motsvarande så 
mycket lägre, exempelvis 2020 netto kring 8,6 miljoner netto. 
** Under avveckling enligt regeringsförslag.46 

 
44 Volymer, drivmedel, statistiksida hos drivkraftsverige.se. 
45 Redovisning av skatteutgifter 2020, regeringens skrivelse 2019/20:98. 
46 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-
promemorior/2020/10/slopad-nedsattning-av-energiskatt-pa-branslen-i-vissa-sektorer/ 
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https://drivkraftsverige.se/statistik/volymer/volymer-drivmedel/
https://www.regeringen.se/4a7256/contentassets/3da4557ae5eb4cc9b630f563645ea1b4/redovisning-av-skatteutgifter-2020-skr.-20192098.pdf.pdf.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/10/slopad-nedsattning-av-energiskatt-pa-branslen-i-vissa-sektorer/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/10/slopad-nedsattning-av-energiskatt-pa-branslen-i-vissa-sektorer/
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I förslaget till reformerat energiskattedirektiv föreslås en minimiskattenivå för diesel som är 
högre än dagens svenska skattenivå för diesel. Genomförs detta innebär det att den svenska 
energiskatten på diesel måste höjas med minst 1,45 kronor per liter och att flygbränsle måste 
beskattas med minst 4,72 kronor per liter. Även LPG och fossilgas som drivmedel skulle då 
beskattas. Det ger möjlighet att ta bort merparten av de ovanstående skatteundantagen, vilket 
initialt skulle ge ökade skatteintäkter på omkring 15 miljarder. 

Tabell 10. Nya minimiskattenivåer enligt EU-kommissionens förslag till reformerat 
energiskattedirektiv. Källa: Europeiska Kommissionen 202147. 

 

För biobränslen finns också några undantag från energiskatten, dessa undantag skulle också 
påverkas av det reformerade energiskattedirektivet som föreslår att biodrivmedel också 
beläggs med energiskatt, om än på en lägre nivå, mellan en och två kronor per liter beroende på 
drivmedel och mellan 10 och 30 öre per liter eller kilo för uppvärmningsbränslen utifrån deras 
klimatprestanda. 

Tabell 11. Undantag från energiskatt på biobränslen, miljarder kronor. Källa: Skrivelse 
2018/20:9848. 

 Skatteundantag 2021 2022 

Energiskattebefrielse för biodrivmedel utanför reduktionsplikten 3,36 3,5 

Energiskattebefrielse för biobränsle för uppvärmning 4,14 4,19 

Summa: 7,50 7,69 

 
Om energiskatt för biobränslen införs i Sverige enligt direktivförslaget på minimiskattenivån 
kan den initiala skatteintäkten för biodrivmedel uppskattas till mellan 875 miljoner och 1,75 
miljarder (givet att skattesatserna är mellan 25 och 50 procent av den normerande skattesatsen 
för bensin). För uppvärmningsbränslen kan skatteintäkten beräknas till mellan 250 miljoner 

 
47 Proposal for a council Directive - restructuring the Union framework for the taxation of 
energy products and electricity, COM(2021) 563 final, samt beräkningar i 
Naturskyddsföreningens remissvar på direktivförslaget. 
48 Redovisning av skatteutgifter 2020, regeringens skrivelse 2019/20:98. 

Bränsle 

Minimiskattenivå 
från 01.01.2023 

kr/kWh 

Minimiskatt kr/l 
med hänsyn till 
olika bränslens 

energitäthet 
Energiskatt i Sverige 

2021, kr/l 

Bensin 0,395 3,59 4,13 

Diesel 0,395 3,93 2,48 

Flygfotogen 0,395 4,72 0 

LPG 0,263 3,61 0 

Naturgas 0,263 3,41 0 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_energy_tax_directive_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_energy_tax_directive_0.pdf
https://cdn.naturskyddsforeningen.se/uploads/2021/09/03162520/29620_fdd988b02505dc1.pdf
https://www.regeringen.se/4a7256/contentassets/3da4557ae5eb4cc9b630f563645ea1b4/redovisning-av-skatteutgifter-2020-skr.-20192098.pdf.pdf.pdf
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till 500 miljoner (givet att skattesatserna är mellan 6 och 12 procent av den normerande skatten 
på eldningsolja). 

Total skatteintäkt 
Den totala skatteintäkten var 26,6 miljarder 2019. Om de fossila skatteundantagen tas bort 
skulle skatteintäkten kunna ökas väsentligt, med omkring 15 miljarder kr. Att belägga 
biobränslen med energiskatt enligt EU-kommissionens förslag till nya minimiskattenivåer 
tillföra ytterligare mellan 1,1 och 4 miljarder initialt. 

Bidrag till måluppfyllelse 
Energiskatten verkar inte ha förmått att dämpa efterfrågan på fossila drivmedel, som ökat med 
21 procent mellan 1990 och 2019. En klar minskning märktes dock under 2020 vilket sannolikt 
var en effekt av minskat resande under coronapandemin. Skattebefrielsen för biodrivmedel 
och biobränslen har varit avgörande för introduktionen och användningen av dessa i Sverige. 
Uppvärmningssektorn är nu relativt fossilfri. Kraftvärmens totala utsläpp 2019 var 5,5 miljoner 
ton, främst från förbränning av plastavfall. På drivmedelssidan har skattebefrielsen för 
biodrivmedel lett till att förnybara drivmedel lättare har kunnat konkurrera. Men fortfarande är 
94 procent av all drivmedelsförsäljning (2020) fossil. Att skattebelägga biobränslen kommer 
sannolikt att leda till minskad biobränsleanvändning totalt sett, men storleksordningen är 
svårbedömd. 

Genomförande 
Energiskatten tas ut vid försäljning av drivmedel eller uppvärmningsbränslen, är väl inarbetad 
och har låga administrativa kostnader. Den grundar sig på tvingande EU-rätt. Undantagen har 
kraftigt minskat effekten av skatten i de berörda sektorerna och har exempelvis inneburit en 
snedfördelning av konkurrenssituationen för diesel gentemot bensin. Tas dessa bort ökar 
skattens styrförmåga avsevärt. 

Minska skattenedsättningarna på el 
Bakgrund 
Syfte 
Energiskatten på el har traditionellt ansetts vara en fiskal skatt, men samtidigt är skatten ett 
styrmedel för att uppnå målen för effektivare energianvändning, eftersom den påverkar 
energipriserna. 49 

Nivå 
Från den 1 januari 2021 är energiskatten på el 35,6 öre/kWh för hushåll och tjänsteföretag. 
Undantag är vissa kommuner i Norrland som har en nedsättning på 9,6 öre/kWh och således 
betalar 26 öre/kWh. Detta motiveras med att hushållen skulle kompenseras för högre 
uppvärmningskostnader i norra Sverige.50 

Tillverkningsindustri och sedan 2018 även datorhallar har en ännu lägre nivå och betalar 0,6 
öre/kWh, vilket är miniminivån enligt EU:s energiskattedirektiv. I EU-kommissionens förslag 
till reformerat skattedirektiv föreslås ingen höjning av minimiskattenivån för el. 

 
49 Sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el, Riksdagen, kommittédirektiv. 2014-
05-28. 
50 Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet, 
Finansdepartementet, PM, maj 2016, sid 37. 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/kommittedirektiv/sektorsneutral-och-konkurrenskraftig-energiskatt-pa-el_H2B172
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/kommittedirektiv/sektorsneutral-och-konkurrenskraftig-energiskatt-pa-el_H2B172
https://www.regeringen.se/492d3a/contentassets/3860916cc6244e8faa0cef04d0d551cd/den-sarskilda-norrlandsskattenivan-och-vissa-statsstodskrav-pa-elskatteomradet
https://www.regeringen.se/492d3a/contentassets/3860916cc6244e8faa0cef04d0d551cd/den-sarskilda-norrlandsskattenivan-och-vissa-statsstodskrav-pa-elskatteomradet
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Naturskyddsföreningen har argumenterat för att minimiskattenivån bör höjas till minst 15 
öre/kWh.51 

Skattskyldiga 
Elnätsinnehavare och storförbrukare av el. Små producenter av till exempel solel är 
undantagna från skatteplikten. 

Undantag 
Det finns en rad undantag från energiskatten på el: 

Tabell 12. Undantag från energiskatt på el, miljarder kronor. Källa: Skrivelse 2019/20:9852. 

Total skatteintäkt 
Den totala skatteintäkten var 25,5 miljarder 2019. Sedan tillkommer en del andra skatter och 
avgifter inom energiområdet (se nedan). 

Om skattenedsättningarna för industrin med flera minskas och skattenivån för dessa sätts till 
exempelvis 15 öre/kWh skulle det innebära en initial ytterligare skatteintäkt på kring 6,5 
miljarder (givet att 15 öre/kWh utgör 42 procent av full energiskatt på 35,6 öre/kWh). Om 
skatteundantaget helt avskaffas skulle det motsvara 15 miljarder i skatteintäkter årligen. Ett 
slopat skatteundantag enbart för datorhallar innebär cirka 3 miljarder. 

Ytterligare energiskatter 
Fastighetsavgift för vattenkraftverk och kärnavfallsavgifter med mera tillför ytterligare 7,86 
miljarder till statskassan 2021.  

Tabell 13. Övriga skatter som berör elsektorn. Källa: Energiföretagen 202153. 

Övriga skatter som berör elsektorn: Miljarder 
Fastighetsskatt vattenkraft 3,07 
Fastighetsskatt kärnkraft 0,30 
Fastighetsskatt kraftvärme 0,15 
Fastighetsskatt vindkraft 0,06 
Kärnavfallsavgifter 3,60 
Avgifter för myndigheters finansiering, kärnkraftsproducenter 0,30 
Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift 0,33 
Skatt på fossila bränslen 0,05 
Summa:  7,86 

 
51 Yttrande över EU-kommissionens förslag till reformerat energiskattedirektiv. 
Naturskyddsföreningen 2021-09-01. 
52 Redovisning av skatteutgifter 2020, regeringens skrivelse 2019/20:98. 
53 Skatter och avgifter, webbsida hos energiforetagen.se, besökt 2021-09-27. 

Skatteundantag 2021 2022 

Energiskattebefrielse för elförbrukning vid bandrift   1,27 1,33 
Nedsatt energiskatt på el som används inom industrin och i 
datorhallar 15,37 15,55 

Nedsatt energiskatt på el som används inom jord-, skogs- och 
vattenbruksnäringarna 

0,62 0,63 

Nedsatt energiskatt på el i vissa kommuner 0,65 0,65 
 Summa: 16,64 16,83 

https://cdn.naturskyddsforeningen.se/uploads/2021/09/03162520/29620_fdd988b02505dc1.pdf
https://cdn.naturskyddsforeningen.se/uploads/2021/09/03162520/29620_fdd988b02505dc1.pdf
https://www.regeringen.se/4a7256/contentassets/3da4557ae5eb4cc9b630f563645ea1b4/redovisning-av-skatteutgifter-2020-skr.-20192098.pdf.pdf.pdf
https://www.energiforetagen.se/energifakta/elsystemet/energibranschen-viktig-for-svensk-ekonomi/skatter-avgifter/
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Förutom de ovanstående fanns t o m 2017 en skatt på termisk effekt i kärnkraft, den omfattade 
det sista året drygt 2,5 miljarder, men året innan 4,2 miljarder. Skatten varierade stort utifrån 
effektuttaget från kärnkraften. 

Bidrag till måluppfyllelse 
Genom de stora skatteundantagen, främst för industrin, minskar omvandlingstrycket för en 
ökad energieffektivisering. Svensk industri har också de lägsta elkostnaderna inom EU och 
OECD. Det finns därför svaga incitament för att energieffektivisera. Särskilda bidrag fått 
inrättas för att uppmuntra till energieffektivisering inom svensk industri. Ett borttagande av 
skattenedsättningarna har stor potential att öka intresset för energieffektiviseringsåtgärder 
inom industrin. 

 

 

Figur 12. Elpriser för industrin inom EU och G20-länderna 2017. Källa: Europeiska 
Kommissionen 2019 54. 

 
54 Energy prices and costs in Europe, EU-kommissionen, rapport, COM(2019)1 final. 

 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/epc_report_final.pdf
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Höjd kärnavfallsavgift  
Bakgrund 
Det är regeringen som beslutar om kärnavfallsavgift, finansieringsbelopp och 
kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare, det vill säga kärnkraftverken Barsebäck, 
Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Finansieringsbeloppen baseras på skillnaden mellan de 
medel som finns i kärnavfallsfonden och de förväntade återstående kostnaderna. Med hänsyn 
till att finansieringsbeloppet kan visa sig vara otillräckligt bedöms även behovet av ett 
kompletteringsbelopp. Regeringen beslutar också om de ekonomiska säkerheter som 
innehavarna ska ställa för dessa två belopp är godtagbara.55 

Kärnavfallsavgifterna betalas in till kärnavfallsfonden, där pengarna förvaltas genom 
investeringar i aktier och andra värdepapper för att kunna ge en viss avkastning på kapitalet. 

Ett grundläggande problem med finansieringssystemet för kärnavfallsavgiften är att avgifterna 
vid varje ny beräkning ska fastställas så att de framtida kostnaderna exakt ska täckas. Det 
betyder att alla risker för fördyringar som kommer efter att avgifterna betalats in tas av staten, 
det vill säga skattebetalarna. Det finns visserligen ett system med säkerheter som ska hantera 
fördyringar, men säkerheter kommer alltid att vara mer riskabla än konkreta belopp inbetalade 
till kärnavfallsfonden.56 

Naturskyddsföreningen vill att kärnavfallsavgiften sätts så att mer betalas in i ett tidigt skede 
och att ett eventuellt överskott efter att slutförvaret byggts och alla verksamheter är 
genomförda, något som kan ta femtio år, används för exempelvis att bekosta de utgifter staten 
och kärnavfallskommunerna kan ha efter tillslutningen av ett framtida slutförvar. 

Syfte 
Att täcka kostnaderna för den fortsatta hanteringen av förbrukat kärnbränsle, inklusive 
slutförvar. 

Nivå 
Dagens kärnavfallsavgifter ser ut så här: 

Tabell 16. Kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2021. Källa: 
Riksgälden 202057. 

Reaktorinnehavare Kärnavfallsavgift Finansieringsbelopp Kompletteringsbelopp 
Forsmark Kraftgrupp 
AB 

3,4 öre/kWh 
(3,3 öre/kWh) 

7 518 mnkr 
(8 528 mnkr) 

4 729 mnkr 
(4 729 mnkr) 

OKG AB 6,3 öre/kWh 
(6,4 öre/kWh) 

7 770 mnkr 
(8 771 mnkr) 

3 448 mnkr 
(3 448 mnkr) 

Ringhals AB  5,4 öre/kWh 
(5,2 öre/kWh) 

8 297 mnkr 
(10 264 mnkr) 

4 922 mnkr 
(4 922 mnkr) 

Barsebäck Kraft AB 54 mnkr/år 
(543 mnkr/år) 

185 mnkr 
(1 591 mnkr) 

2 019 mnkr 
(2 019 mnkr) 

(Kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för perioden 2018–2020 
inom parentes). 

 
55 Kärnavfallsavgifter och säkerheter, webbsida hos mkg.se, besökt 2021-09-21. 
56 Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning (MKG) över Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, 
finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2021. 
57 Kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2021, Riksgälden 2020-12-20. 

https://www.mkg.se/karnavfallsavgifter-och-sakerheter
https://www.mkg.se/uploads/Naturskyddsforeningen_JV_MKG_yttrande_karnavfallsavgifter_Riksgalden_200824.pdf
https://www.mkg.se/uploads/Naturskyddsforeningen_JV_MKG_yttrande_karnavfallsavgifter_Riksgalden_200824.pdf
https://www.mkg.se/uploads/Naturskyddsforeningen_JV_MKG_yttrande_karnavfallsavgifter_Riksgalden_200824.pdf
https://www.mkg.se/uploads/Forslag_pa_karnavfallsavgifter_och_sakerhetsbelopp_for_2021.pdf
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För 2022 och 2023 föreslår Riksgälden betydligt höjda kompletteringsbelopp, baserat på nya 
regler om vilka finansiella risker som ska räknas in då garantibeloppen beräknas. 

Tabell 17. Förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 
2022–2023. Källa: Riksgälden 202158. 

Reaktorinnehavare Kärnavfallsavgift Finansieringsbelopp Kompletteringsbelopp 
Forsmark Kraftgrupp  AB 3,0 öre/kWh 

 (3,0 öre/kWh) 
5 459 mnkr 

(6 587 mnkr) 
15 389 mnkr 
(4 729 mnkr) 

OKG AB  5,6 öre/kWh 
(5,6 öre/kWh) 

6 118 mnkr 
(6 949 mnkr) 

8 401 mnkr 
(3 448 mnkr) 

Ringhals AB  4,5 öre/kWh 
(4,7 öre/kWh) 

5 912 mnkr 
(7 034 mnkr) 

13 861 mnkr 
(4 922 mnkr) 

Barsebäck Kraft AB 0 mnkr/år 
(0 mnkr/år) 

0 mnkr 
(0 mnkr) 

2 992 mnkr 
(2 019 mnkr) 

(Kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2021 inom parentes). 
 

Naturskyddsföreningen föreslår att kärnavfallsavgifterna läggs på en nivå kring 10 öre/kWh,59 
vilket skulle motsvara en intäkt från kärnavfallsavgifterna till kärnavfallsfonden på kring fem 
miljarder kronor årligen. Samtidigt kan då kompletteringsbeloppen sänkas från nuvarande 
nivåer eftersom den framtida risken minskar med en tidigarelagd inbetalning till fonden. 

I takt med att de kvarvarande reaktorerna åldras och kanske ställs av i förtid får en allt mindre 
elproduktion bära återstående kostnader för rivning och slutförvar. Dagens avgifter bygger på 
en optimistisk bedömning av kärnkraftverkens återstående tekniska och ekonomiska 
livslängd, framtida återstående elproduktion, kostnadsutveckling och diskonteringsränta. 
Frågan är dock komplicerad och behöver utredas ytterligare. 

Schweiz har ett kärnkraftsprogram med fyra reaktorer och ett planerat slutförvar likt det 
svenska. Schweiz har i dagsläget (2021) en kärnavfallsavgift på 9,1 öre per kWh (0,01 CHF). 
Landet tillämpar strikt principen om att förorenaren betalar. Avgiften ska täcka alla kostnader 
för rivning, mellanlager och slutförvar.60 

Skattskyldiga 
Ägare av kärnkraftverk. 

Total intäkt av avgiften 
Kärnavfallsavgiften för 2021 beräknas uppgå till cirka 2,4 miljarder totalt, baserat på 
kärnkraftverkens elproduktion 2020. Med föreningens förslag till höjd avgift blir den totala 
intäkten till kärnavfallsfonden ytterligare 2,6 miljarder, totalt omkring 5 miljarder. 

Bidrag till måluppfyllelse 
Kärnavfallsavgiften ska internalisera de verkliga kostnaderna för hanteringen av kärnavfallet 
och rivning av kärnkraftverken. Men betydande osäkerheter kvarstår kring metoden för 
långsiktigt säker förvaring av kärnavfallet och slutförvaret har därför ännu inte kunnat 
godkännas under den prövning som pågår av ärendet. Det gör att omfattande kostnader kan 

 
58 Kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2022-2023, Riksgälden 2021-06-24. 
59 Nivåer på kärnavfallsavgift vid olika förutsättningar – några räkneexempel. 
Strålskyddsmyndigheten, promemoria, 2013-02-25. 
60 Kostnader för avveckling och bortskaffande, webbsida hos swissnuclear.ch (på tyska). Besökt 
2021-09-28. 

https://www.mkg.se/uploads/Riksgalden_Forslag_pa_karnavfallsavgifter_finansierings-och_kompletteringsbelopp_for_2022-2023_inkl_bilagor_210624.pdf
https://docplayer.se/11262539-Nivaer-pa-karnavfallsavgift-vid-olika-forutsattningar-nagra-rakneexempel.html
https://docplayer.se/11262539-Nivaer-pa-karnavfallsavgift-vid-olika-forutsattningar-nagra-rakneexempel.html
https://www.swissnuclear.ch/de/Kosten-Stilllegung-und-Entsorgung.html
https://www.swissnuclear.ch/de/Kosten-Stilllegung-und-Entsorgung.html
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tillkomma för att åstadkomma ett slutförvar som uppfyller säkerhetskraven. Därtill kommer 
slutförvaret att ta mycket lång tid att färdigställa, och det i sig ger stora osäkerheter kring de 
slutliga kostnaderna. För att ha säkerhetsmarginaler behöver därför slutförvarsavgifterna vara 
högre än i dag. 

Genomförande 
En jämförelsevis stor del av kärnkraftens kostnader uppkommer efter att verket har stängts. 
Rivning, mellanförvar och slutförvar belastar kraftslaget med stora belopp som ska fonderas till 
framtida behov. Kärnavfallsavgifterna ska motsvara de exakta kostnaderna för dessa delar, 
men det är naturligtvis ytterst svårt att göra realistiska bedömningar för kostnader som utfaller 
så långt in i framtiden, i en helt okänd framtida ekonomi. Dagens system är relativt robust, men 
innebär att kärnkraftsbolagen är tvungna att fondera stora summor till långt i framtiden. På 
lång sikt finns det naturligtvis inget som garanterar att bolagen alls finns kvar. Ansvaret för 
slutförvar och rivning faller då tillbaka på staten. 

Höjd kväveoxidavgift  

Bakgrund 
Vid förbränning i höga temperaturer bildas kväveoxider. Kväveoxider har negativa 
hälsoeffekter, inte minst på människors andning och bidrar till övergödning och försurning av 
skog, mark och vatten. De största utsläppen av kväveoxider står vägtrafiken för, även om 
kraven på katalysatorer har bidragit till en påtaglig minskning. Sjöfarten orsakar också 
betydande utsläpp. Förbränning inom industrin och industriella processer är de andra stora 
utsläppskällorna. Större förbränningsanläggningar omfattas sedan 1993 av en kväveoxidavgift 
som återförs till anläggningarna utifrån deras energiproduktion. Avgiften gynnar anläggningar 
som investerar i effektivare förbränningssystem med lägre utsläpp per producerad 
energienhet. 

Syfte 
Att minska utsläppen av kväveoxider från förbränningsanläggningar och stimulera högre 
energieffektivitet hos berörda anläggningar. 

Nivå 
Företagen som driver anläggningarna betalar in en avgift som beror på hur mycket 
kväveoxider de släpper ut under året. Intäkterna av avgiften återbetalas sedan i förhållande till 
hur mycket energi som de producerat samma år. Vinnare i systemet är de som producerar 
energi med låga utsläpp. 

Avgiften är 50 kr/kg kväveoxid sedan en höjning 2008. För att avgiftens styrande effekt ska 
bestå, och öka, bedöms den behöva höjas ytterligare. Beräkningar i en statlig utredning från 
2017 visade att en höjning till 65 kr/kg skulle motsvara 2008 års nivå med dagens 
penningvärde.61  

Total skatteintäkt 
Naturskyddsföreningen föreslår att höja avgiften till minst 65 kr/kg kväveoxid. Det skulle 
innebära att systemet skulle omsätta kring 75 miljoner kronor årligen. En möjlig utveckling av 
avgiften är att bredda vilka förbränningsanläggningar som omfattas, i dag är sodapannor inom 
skogsindustrin undantagna. Dessa stod för 87 procent av industriutsläppen 2020. En breddning 

 
61 Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion 
beskattas? (SOU 2017:83). 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/11/sou-201783/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/11/sou-201783/
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av systemet till även dessa anläggningar skulle öka omsättningen med omkring 145 miljoner 
kronor. 

Skattskyldiga 
Förbränningsanläggningar med en kapacitet över 25 GW. 

Bidrag till måluppfyllelse 
Sedan avgiften infördes har utsläppen av kväveoxid från de berörda anläggningarna 
kontinuerligt minskat i förhållande till den energi som har producerats. Dock har 
energiproduktionen från anläggningarna ökat kraftigt totalt sett, varför de totala utsläppen 
förblivit på ungefär samma nivå.61 De skattskyldiga anläggningarna svarar också bara för 
ungefär en tiondel av de totala utsläppen av kväveoxider i landet. 

Tabell 18. Utsläpp av kväveoxider i Sverige 2020, tusental ton. Källa: Naturvårdsverket 202262. 

Arbets-
maskiner 

Avfall Upp-
värmning 

av bo-
städer 

och 
lokaler 

El och 
fjärr-

värme 

Industri Inrikes 
trans-
porter 

Jord-
bruk 

Produkt-
använd-

ning 
(lösnings-

medel 
mm.) 

Totalt 

13, 64 0, 17 3, 87 11,31 25, 49 49, 45 14,15 0, 01 118, 08 

Endast en liten del av de totala kväveoxidutsläppen omfattas av kväveoxidavgiften. 

Genomförande 
Systemet är kostnadsneutralt för staten eftersom inkomna avgifter återförs till berörda företag. 
Styreffekten på de totala utsläppen har dock inte varit särskilt hög, främst för att inte alla 
utsläpp omfattats av avgiften (se tabell 18, endast större anläggningar inom el- och fjärrvärme 
omfattas). Transporternas utsläpp av kväveoxider har dock minskat med 70 procent sedan 1990 
genom införandet av katalytisk avgasrening. Industrins utsläpp har minskat med knappt 
hälften, utan någon reglering, medan jordbrukets utsläpp varit i stort sett konstanta. 

  

 
62 Kväveoxider, utsläpp till luft, statistiksida hos Naturvårdsverket 2022. 

https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/luft/utslapp/utslapp-av-kvaveoxider-till-luft/
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Transportrelaterade skatter 
 

Fordonsskatt utan undantag  
Höjd fordonsskatt 
Fordonsskatten är en årlig skatt för alla slags fordon som går i vägtrafik. Skatten varierar 
utifrån typ av fordon, ålder, drivmedel och vikt.  

Det finns för närvarande tre system för fordonsbeskattning: det koldioxidbaserade systemet, 
det viktbaserade systemet och bonus–malus-systemet. Fordon från och med 2006 till 2018 
omfattas av det koldioxidbaserade systemet. De beskattas utifrån fordonets koldioxidutsläpp 
per kilometer. Lätta lastbilar, bussar och husbilar omfattas från 2011 års modell. Nya fordon 
beskattas sedan 1 juli 2018 enligt bonus–malus-systemet under fordonens första tre år. Övriga 
fordon (äldre än 2006) omfattas av det viktbaserade systemet och beskattas utifrån fordonets 
tjänstevikt. På sikt kommer det viktbaserade systemet att försvinna i takt med att dessa äldre 
fordon skrotas ut. 

Syfte 
Fordonsskatten är delvis fiskal och syftar delvis till att premiera utsläppssnåla fordon. 

Nivå 
En dieseldriven bil har i dag högre fordonsskatt än en bensinbil för att kompensera för att 
energiskatten på diesel är lägre än på bensin. I den koldioxidbaserade fordonsskatten ingår en 
bränslefaktor på 2,37 som höjer skatten för dieseldrivna fordon. Där används också ett fast 
miljötillägg för att kompensera för att de fordonen generellt har högre utsläpp av kväveoxider 
och partiklar. För bilar äldre än 2008 är miljötillägget 500 kronor och för yngre fordon 250 
kronor.63 

För fordon i det koldioxidbaserade systemet består fordonsskatten av ett grundbelopp på 360 
kronor och ett koldioxidbelopp på 22 kronor per gram koldioxidutsläpp över 111 gram per 
kilometer. För etanolbilar och gasbilar är koldioxidbeloppet 11 kronor per gram koldioxid utöver 
111 gram. För dieselbilar multipliceras summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet med 
en bränslefaktor om 2,37 samt miljötillägget. 

Beskattningen av fordon inom det koldioxidbaserade systemet för fordonsskatt kan därför 
beskrivas med följande formel:  

Fordonsskatt = (360 kr + CO2-belopp × (CO2-värde−111 gram)) × bränslefaktor (2,37 kr för diesel) + 
miljötillägg (för diesel, 250 eller 500 kronor). 

360 kr utgör grundbeloppet, CO2-belopp är det belopp i kronor som betalas för varje gram 
utsläpp av koldioxid per kilometer över 111 gram (22 eller 11 kronor beroende på fordonets 
drivmedel), CO2-värdet är varje enskilt fordons specifika utsläpp av koldioxid per kilometer. 

Den 1 juli 2018 infördes bonus–malus-systemet för nya lätta fordon. Systemet innebär en 
förhöjd beskattning under tre år för fordon med fordonsår 2018 eller senare. Koldioxidbeloppet 
var då summan av 82 kronor per gram koldioxid för utsläpp mellan 95 gram upp till och med 

 
63 Beräkningskonventioner 2021. Finansdepartementet 2021. sid, 150 ff. 

https://www.regeringen.se/4a9259/contentassets/e364c443ca4a4362935544b78b304ac0/berakningskonventioner-2021.pdf
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140 gram och 107 kronor per gram koldioxid utöver 140 gram (det vill säga ett ytterligare tillägg 
om 107–82=25 kronor).  

Beloppen i bonus–malus-systemet höjdes från den 1 april 2021. Koldioxidbeloppet är nu 107 
kronor per gram koldioxid för utsläpp mellan 90 och 130 gram, och 132 kronor per gram 
koldioxid över 130 gram. Från 2022 föreslår regeringen att gramgränserna sänks till 75 
respektive 125 gram. För dieseldrivna fordon tillkommer ett bränsletillägg som, likt 
bränslefaktorn i det koldioxidbaserade systemet för fordonsskatt, syftar till att kompensera för 
energiskatteskillnaden mellan bensin och diesel. Bränsletillägget beräknas som produkten av 
13,52 och fordonets koldioxidvärde. 

Efter tre år av förhöjd fordonsskatt går fordonets skatt över till det koldioxidbaserade systemet.  
Men koldioxidbeloppet sätts då till 22 kronor per gram koldioxid utöver 95 gram. Dieseldrivna 
fordon behåller sitt bränsletillägg även efter de tre första åren och berörs alltså inte av 
bränslefaktorn i det tidigare koldioxidbaserade systemet. 

Exempel: Dieselbil med utsläpp av 150 gram CO2 per km i bonus–malus-systemet under de 
första tre åren: 

Från 1 juli 2018: 

360 kr + 82 kr x (150 g/km - 95 g/km) + 25 kr x (150 g/km - 140 g/km) + 13,52 x 150 g/km + 250 kr = 
7 398 kr 

Från 1 april 2021: 

360 kr + 107 kr x (150 g/km - 90 g/km) + 25 kr x (150 g/km - 130 g/km) + 13,52 x 150 g/km + 250 kr 
= 9 558 kr 

Från 1 januari 2022 (om förslaget godkänns): 

360 kr + 107 kr x (150 g/km - 75 g/km) + 25 kr x (150 g/km - 125 g/km) + 13,52 x 150 g/km + 250 kr 
= 11 288 kr 

Bonus–malus-systemet kan behöva skärpas ytterligare längre fram för att upprätthålla 
styreffekten i systemet. Reformer som bör utredas är bland annat att avskaffa bonusen för 
laddhybrider, införa förhöjd bonus för biogasbilar och att den förhöjda fordonsskatten för 
malusbilar ska gälla längre än tre år framåt. 

Skattskyldiga 
Bilägare. 

Total skatteintäkt 
Total skatteintäkt var 13,9 miljarder 2019. Tanken är att kostnaderna för systemet (bonus) ska 
täckas av intäkterna (malus). Därför behöver systemet ses över årligen för att säkerställa att så 
blir fallet.64 I takt med att allt fler köper laddbara bilar och allt färre köper bränsleslukande 
fossilbilar riskerar annars systemet att urholkas. På lite längre sikt kommer systemet att 
behöva förändras ytterligare. När i stort sett all nybilsförsäljning består av bonusbilar så 
kommer systemets finansneutralitet inte längre att kunna upprätthållas. Därför kommer 
bonus–malus sannolikt att behöva avvecklas senast omkring 2030, när utsläppsfria bilar helt 
dominerar marknaden, annars kommer bonusdelen att bli en statsfinansiellt alltför tung börda. 
Alternativt ersätter man styrningen utifrån bilarnas koldioxidutsläpp (gram per kilometer) med 

 
64 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet, proposition 2020/21:68. 

https://data.riksdagen.se/fil/7D7D9BC2-1542-4817-93D9-760047118A0D
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motsvarande styrning utifrån bilarnas energieffektivitet (kilowattimme per kilometer). 
Systemet skulle då drabba bränsledrivna och eldrivna bilar lika. Detta behöver dock utredas 
vidare. 

Bidrag till måluppfyllelse 
Den lägre energiskatten på diesel jämfört med bensin (se avsnittet om bränsleskatter) utgör ett 
skatteundantag som bara delvis täcks av dieselfaktorn i fordonskatten (bränslefaktor och 
bränsletillägg). Endast en tredjedel av skatteundantaget för dieselbränsle tas tillbaka på detta 
sätt. 

Bonus–malus har påverkat bilköparna så att försäljningen av elfordon och laddhybrider ökat 
kraftigt. Bonus–malus är omdiskuterat vad gäller effektiviteten och har kritiserats av bland 
andra Konjunkturinstitutet[2]. Frågan är i vilken utsträckning laddhybriderna bidrar till 
minskade utsläpp eftersom dessas körsträckor på el är begränsade, i de flesta fall till mellan tre 
och fem mil. 

 

Figur 14. Nyregistreringar före och efter införandet av bonus–malus. Källa: Trafikanalys 202265. 

Även om utformningen kritiserats kan det konstaterats att bonus–malus påverkat 
sammansättningen av den framtida fordonsflottan genom att nybilsförsäljningen styrs mot 
bilar med låga utsläpp. Personbilar används i genomsnitt i 17 år innan de skrotas vilket gör 
dagens inköpsbeslut ytterst viktiga för vägtrafikens utsläpp under lång tid framåt. I Norge, där 
man under lång tid haft generösa elbilssubventioner, är redan drygt två tredjedelar av 
nybilsförsäljningen elbilar. Dessa är befriade från moms, skatt och trängselavgifter. 
Målsättningen är att 100 procent av den norska nybilsförsäljningen ska vara elbilar 2025.[5] 
 

Fordonskatt för i dag inte skattepliktiga fordon 
Bakgrund 
En rad motorfordon är idag undantagna från fordonsskatt, däribland fyrhjulingar, snöskotrar, 
mopedbilar och så kallade veteranbilar. De förstnämnda framförs i huvudsak inte på allmänna 

 
65 Fordon på väg, statistiksida hos trafikanalys.se. 
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https://svenskanaturskyddsforeninge-my.sharepoint.com/personal/marit_widman_naturskyddsforeningen_se/Documents/Bilaga%20grön%20skattereform-slutlig.docx#_ftn2
https://svenskanaturskyddsforeninge-my.sharepoint.com/personal/marit_widman_naturskyddsforeningen_se/Documents/Bilaga%20grön%20skattereform-slutlig.docx#_ftn5
https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/
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vägar men förorsakar likväl utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, bidrar till 
bullerstörningar, olyckor, terrängskador med mera, vilket motiverar en beskattning. 2019 
släppte snöskotrar och terränghjulingar tillsammans ut 75 000 ton koldioxid och mopeder och 
motorcyklar ytterligare 81 000 ton.66 Veteranbilarnas utsläpp är svåra att beräkna då det saknas 
statistik för körsträckor och utsläpp per kilometer. 

Bränslet som används av de fordonsskattebefriade fordonstyperna är visserligen belagt med 
energi- och koldioxidskatt, men i analogi med den koldioxidbaserade fordonsskatten för bilar 
bör även nedanstående i dag obeskattade fordonstyperna ingå i fordonsskattesystemet. 
Motorerna i dessa fordon (veteranbilar undantaget) är i regel ganska små jämfört med 
bilmotorer, men å andra sidan finns fortfarande ineffektiva tvåtaktsmotorer kvar inom dessa 
fordonskategorier. 

Syfte 
Att komplettera fordonskatten med skatt på flera fordonstyper som i dag är skattebefriade. 
Detta för att internalisera åtminstone delar av de miljökostnader som fordonen förorsakar. 

Nivå 
Den statliga fordonsskatten gav staten intäkter på cirka 16,3 miljarder 2020. Merparten av detta 
kom från personbilsflottan, men med substantiella bidrag även från lastbilar, bussar, traktorer 
(klass I) och motorcyklar. Veteranbilar (äldre än 30 år) är i dag skattebefriade vad gäller 
fordonskatt, liksom mopeder klass I (max 45 km/h) och terrängfordon som snöskotrar, 
terränghjulingar med flera. Här föreslås att även dessa kategorier beläggs med en basal 
fordonsskatt. 

Skattebefrielsen för veteranbilar omfattade 2020 bilar med modellår 1990 och äldre. Det innebär 
att kategorin inte längre omfattas enbart av äldre entusiastbilar som körs i begränsad 
omfattning, utan även av fordon i dagligt bruk av vanliga modeller som Volvo 740 och SAAB 
9000. Det gör att man bör ändra 30-årsgränsen för veteranfordon till exempelvis 50 år eller 
äldre, dvs 1970 eller tidigare. Minimininivån för fordonsskatt är i dagsläget 360 kr.  

Tabell 19. Antal fordon i trafik inklusive ej beskattade fordon. Källa: Trafikanalys 202267. 

Antal fordon i trafik vid slutet av 2020 
Personbilar 4 944 067 
Lastbilar 679 913 
Bussar 13 489 
Traktorer (inkl. A-traktorer) 357 391 
Motorcyklar 310 086 
Summa skattepliktiga fordon 6 304 946 
  
Veteranbilar Ca 460 000 
Moped klass I 103 071 
Snöskotrar 191 800 
Terränghjulingar 102 205 
Summa skattebefriade 857 076 
Totalt 7 162 022 

 
66 Nationella emissionsdatabasen, statistiksida hos smhi.se 
67 Fordon på väg, statistiksida hos trafikanalys.se 

https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/
https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/
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Total skatteintäkt 
Om man belägger de i dag obeskattade fordonsslag som finns med i statistiken (exempelvis 
moped klass II saknas) med fordonsskatt enligt miniminivån på 360 kronor per år skulle det ge 
en initial intäkt på omkring 300 miljoner om året. Detta med reservation att det exakta antalet 
fordon äldre än 30 år är okänt, liksom andelen fordon äldre än 50 år. En högre skattenivå om 
exempelvis 500 kronor per fordon och år skulle ge en initial skatteintäkt på omkring 430 
miljoner kronor per år. 

Tabell 20. Antal fordon, skattenivå och skatteintäkt. Källa: Egna beräkningar 2022. 

Fordonstyp Antal Skatt/år Skatteintäkt 
Veteranbilar Ca 460 000 360 165 600 000 
Moped klass I 103 071 360 37 105 560 
Snöskotrar 191 800 360 69 048 000 
Terränghjulingar 102 205 360 36 793 800 
Summa 857 076  308 547 360 

 

Bidrag till måluppfyllelse 
Dessa fordonskategoriers utsläpp utgör inte några stora volymer jämfört med fordonsparken 
som helhet, men likväl står de för substantiella bidrag till utsläppen av både växthusgaser och 
luftföroreningar. Genom att dessa fordon har äldre och mer ineffektiva motorer utan effektiv 
avgasrening samt större andel tvåtaktsmotorer blir deras bidrag till utsläppen oproportionerligt 
stort. En fordonsskatt blir en påminnelse om att även dessa fordon bidrar till utsläppen och 
kan bidra till en snabbare utbytestakt till miljövänligare fordon. 

Genomförande 
Merparten av dessa fordon finns redan registrerade i fordonsregistret, varför det inte 
tillkommer någon större extra administrativ börda med en fordonsskatt. En fast årlig skatt som 
fordonsskatten innebär inte någon tydlig styreffekt mot att inte äga fordon eller att köra 
mindre, men innebär att man internaliserar åtminstone en liten del av de miljökostnader som 
fordonen orsakar. Terrängfordon ger bland annat upphov till störningar i väglöst land och 
körskador på känslig mark, och veteranfordon saknar ofta avgasrening. 

Skatt på flygbränsle  
Bakgrund 
Den svenska befolkningens flygresor står för ca 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, 
(inklusive höghöjdseffekter), vilket är lika mycket som hela personbilstrafiken.68 Sedan år 2018 
finns en skatt på flygresor i Sverige. Skatten utformades som en skatt på själva resan i stället 
för en att beskatta flygbränslet. Detta med grund i internationella överenskommelser, däribland 
Chicagokonventionen och EU:s energiskattedirektiv. Konventionen och direktivet hindrar 
möjligheten till bränslebeskattning för flyget, även om det är själva flygbränslet som orsakar 
utsläppen. 

 
68 Utsläpp från den svenska befolkningens flygresor, statistiksida hos Naturvårdverket, 2022. 

https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/trafik-och-transporter/vaxthusgaser-utslapp-fran-den-svenska-befolkningens-flygresor/
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Även innan coronapandemin kunde man se en trend mot minskat flygresande efter att skatten 
införts.69 Förändringen är större än vad som förutspåddes av Utredningen om skatt på flygresor 
som föregick flygskatten. Orsakssambandet med flygskatten är dock inte fastställt. Sannolikt 
påverkade beteendeförändringar till följd av större insikt om flygets omfattande miljöpåverkan 
också efterfrågan på flygresor. Flyget ingår delvis i EU-ETS men till följd av det stora 
överskottet av utsläppsrätter har styrmedlet hittills haft liten effekt på utsläppen.70  

Syfte 
Att minska klimatpåverkan från flyget, inrikes såväl som utrikes. 

Nivå 
EU-kommissionens förslag till reformerat energiskattedirektiv71 möjliggör för bränsleskatter på 
flygrörelser inom EU och öppnar för att medlemsländerna ska kunna införa sådana även på 
flygningar till och från länder utanför EU. Flygbränsle föreslås beskattas lika som bensin och 
diesel för marktransport. Höghöjdseffekter behöver också schabloniseras in i skattenivån, 
varför man behöver multipliceras med 1,9, vilket anses vara en genomsnittlig höghöjdsfaktor 
för att inkludera klimateffekten från kväveoxider och vattenånga som släpps ut på hög höjd.72 

Skatten på bensin i miljöklass I är normerande för beskattningen av drivmedel i Sverige. 
Skatten är totalt 6,82 kronor per liter (energiskatt och koldioxidskatt) 2022. Motsvarande skatt 
för diesel är totalt 4,80 kronor per liter genom en nedsättning av energiskatten. Flygbränsle 
enligt standarden JET A är snarlik diesel till sammansättningen. Men ur skattesynpunkt är det 
lämpligare att jämföra med bensin. Med hänsyn taget till flygfotogenens högre energitäthet 
och koldioxidinnehåll per liter skulle en siffra på 7,23 kronor per liter kunna användas. Denna 
multipliceras då med höghöjdsfaktorn 1.9 vilket ger en total skattenivå på 13,74 kronor per liter. 
Beloppet omfattar då också moms på skattedelen. Om moms inte ska erläggas för flygbränslet 
(såsom situationen är i dag) blir siffrorna 6,36 respektive 12,10 kronor per liter. För att belägga 
flygbränsle med moms behövs sannolikt en ändring av EU:s momsdirektiv. 

Skattskyldiga 
Naturskyddsföreningen föreslår att skatten på flygresor ersätts av en skatt på bränsle på alla 
inrikeslinjer och på de utrikeslinjer som blir tillåtna att beskatta, motsvarande skatten på 
övriga drivmedel. En sådan skatt kan förväntas ha större effekt på utsläppen än den nuvarande 
flygskatten, då den ger incitament till effektivisering och teknikutveckling. 

Total skatteintäkt 
Om bränsleskatten ska inkludera moms på energiskattedelen blir den totala initiala 
skatteintäkten cirka 18 miljarder kronor, beräknat på försäljningen av flygbränsle i Sverige 
2019, innan pandemin minskade flygandet. Exklusive moms blir den initiala intäkten cirka 15,8 
miljarder kronor, förutsatt att flyget återhämtar sin trafikvolym till minst den nivå som gällde 
innan pandemin. Vid årsskiftet 2021/2022 var dock antalet flygresor ännu bara 30 procent av 
nivån innan pandemin. Transportstyrelsen räknar i en prognos att flyget omkring år 2027 

 
69 Första halvåret med flygskatt, Transportstyrelsen, rapport 2018-8525. 

70 Free allocation to aviation. webbsida hos EU-kommissionen, 2022. 
71 Proposal for a council Directive - restructuring the Union framework for the taxation of 
energy products and electricity, COM(2021) 563 final. 
72 Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 7.0 – 
Kapitel 12 Samhällsekonomisk kostnad för klimateffekter. Trafikverket 2021-05-19. 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/luftfart/forsta-halvaret-med-flygskatt.pdf
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/free-allocation/allocation-aviation_sv
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_energy_tax_directive_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_energy_tax_directive_0.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-2021/12_klimateffekter_a70.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-2021/12_klimateffekter_a70.pdf
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kommer ha ungefär samma antal passagerare som 2019.73 Om man inför en flygbränsleskatt så 
avskaffas sannolikt samtidigt flygskatten. Denna inbringade 1,78 miljarder kronor 2019.  

Bidrag till måluppfyllelse 
Bränslekostnaderna utgör en relativt stor del av flygbolagens totala kostnader. Exempelvis 
utgör bränslet omkring en femtedel av SAS kostnader.74 Att införa bränsleskatter ökar därför 
dessa kostnader väsentligt, vilket kommer att spilla över på biljettpriserna och därför i 
slutändan leda till minskat flygande. Priselasticiteten för efterfrågan på inrikes flygresor har 
beräknats till -0,2 för tjänsteresor och -1 för privatresor. För utrikesresor har den beräknats till -
0,1 för tjänsteresor och -0,7 för privatresor. Det innebär att en prisökning på 1 procent skulle 
minska utrikes tjänsteresor med 0,1 procent och inrikes tjänsteresor med 0,2 procent, samt 
utrikes privatresor med 0,7 procent och inrikes privatresor med 1 procent.75 Flygbränsle 
kostade i genomsnitt 8–12 kronor per liter 2020.76 Fulla bränsleskatter skulle då mer än 
fördubbla bränslekostnaden, vilket i sin tur teoretiskt sett skulle kunna öka biljettpriserna med 
ungefär 20 procent. Minskningen av flygresandet skulle då, också teoretiskt sett, kunna bli allt 
mellan 2 och 20 procent beroende på resenärstyp och sträcka. 

Bränsleskatten torde vara effektivare än flygskatten vad gäller att begränsa flygandet eftersom 
den påverkar biljettpriserna mer och verkar mer direkt på källan till utsläppen. Bränsleskatter 
ger också större incitament till energieffektivisering och teknikutveckling. 

 
Skatt på båtmotorer till fritidsbåtar 
Bakgrund 
Fritidsbåtar saknar i dag beskattning utöver de bränsleskatter som betalas av ägare till 
motordrivna båtar. 

Bränslebeskattningen består av energiskatt och koldioxidskatt. Energiskatten antas motsvara 
bränsleförbränningens miljökostnader för utsläpp av partiklar, kväveoxider, svavel, sot samt 
för buller och olyckskostnader. Koldioxidskatten antas motsvara åtminstone delar av de 
externa miljökostnaderna av koldioxidutsläppen. För biltrafiken är detta endast delvis sant. 

Enligt beräkningar av Trafikanalys har bensinbilar på landsbygden full internalisering, 
dieseltrafik internalisering endast till ca 2/3-delar och lastbilstrafik till ca 1/3-del.77, 78 

Fritidsbåtarnas externaliserade miljöeffekter ser lite annorlunda ut än vägtrafikens. Båtars 
miljöpåverkan utgörs dels av den påverkan som bryggor och ankringsplatser ger upphov till. 
Dels av påverkan från båttrafiken, som förutom emissioner, utgörs av bland annat uppgrumling 
av bottensediment, erosion, direkta fysiska skador på bottnar och genom spridning av invasiva 
arter.  

 
73 Trafikprognos för svensk luftfart 2021-2027. Transportstyrelsen. oktober 2021. 
74 SAS års och hållbarhetsredovisning 2019/20. 
75 Flygskattens effekter, SIKA-PM 2006:2. 
76 Vad kostar flygbränsle, webbsida hos "Ett slag i luften", besökt 2022-03-28.  
77 Internalisering av trafikens externa effekter – nya beräkningar för väg och järnväg, 
Trafikanalys, PM 2011:6. 
78 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader, Trafikanalys, rapport 2019:4. 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/luftfart/trafikprognos_for_svensk_luftfart_2021-2027.pdf
https://www.sasgroup.net/Files/Main/290/3277521/release.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/sika/sika-pm/pm_2006_2.pdf
https://ettslagiluften.nu/vad-kostar-flygbransle/
https://www.trafa.se/globalassets/pm/underlag/internalisering_av_trafikens_externa_effekter_-_nya_beraekningar_foer_vaeg_och_jaernvaeg.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/pm/underlag/internalisering_av_trafikens_externa_effekter_-_nya_beraekningar_foer_vaeg_och_jaernvaeg.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2019/rapport-2019_4-transportsektorns-samhallsekonomiska-kostnader.pdf
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En granskning av fritidsbåtarnas miljöpåverkan från Havsmiljöinstitutet79 sammanfattar 
miljöeffekterna enligt nedan. 

Kustexploatering: 

• Övertäckning (fysisk struktur)  
• Avlägsnande av sediment (muddring) 
• Skuggning (bryggor, kajer, mm.) 
• Direkta skador (bojförankringar) 
• Förändrad hydrodynamik  
• Uppgrumling av sediment (anläggningsarbete, muddring) 
• Undervattensbuller (bryggpålning, muddring)  
• Utsläpp av föroreningar (läckage från båtar och strukturer) 

 
Mudderdumpning: 

• Övertäckning av sediment 
• Uppgrumling av sediment och föroreningar  

Båttrafik: 

• Bottenerosion från svall och turbulens  
• Uppgrumling av sediment från svall och turbulens 
• Direkta fysiska skador (ankring, propeller, båtskrov) 
• Undervattensbuller  
• Utsläpp av föroreningar (båtmotorer, bottenfärger, toaletter) 
• Spridning av invasiva arter  

Bränsleskatterna täcker bara in delar av föroreningarna från båtmotorerna, övriga emissioner 
eller andra former av miljöpåverkan omfattas inte. Det talar för att det behövs en ytterligare 
beskattning av fritidsbåtar, för att ge incitament till att totalt sett minska båtlivets 
miljöpåverkan. 

Enligt Tranportstyrelsens båtlivsundersökning finns omkring 865 000 sjödugliga fritidsbåtar i 
landet. Av dessa kan cirka 375 000 uppskattas ha en motor starkare än 10 hk.80 Småbåtar och 
dagtursbåtar körs kortare sträckor. För dessa två kategorier uppskattar båtlivsundersökningen 
den totala körsträckan under en säsong till under 25 sjömil (46 km). Det talar för att fokusera en 
eventuell beskattning på de större motordrivna båtarna. Större segelbåtar är dock också som 
regel utrustade med en motor, även om körsträckorna är begränsade. De större motorbåtarna 
har körsträckor på mellan 75 och 500 sjömil per säsong (130–925 km). 

Bensinförbrukningen till fritidsbåtar var 53,74 miljoner liter 2018. Dieselförbrukningen var 21,91 
miljoner liter. Fritidsbåtsägarna betalade 538 miljoner kronor i bensinskatter och 179 miljoner 
kronor i dieselskatter.81 

Det totala utsläppet av koldioxid från fritidsbåtar var 176 000 ton 2019, varav 60 procent kom 
från bensinmotorer, 36 från dieselmotorer och 4 procent från övriga motorer.82 Kolväteutsläppet 
var 2 100 ton, varav merparten skett i vattenmiljö. 2-taktsmotorer av olika slag är fortfarande 

 
79 Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem, Havsmiljöinstitutet, rapport 2019:3. 
80 Båtlivsundersökningen 2020, Transportstyrelsen 2021. 
81 Fakta om båtlivet 2019, Sweboat, sid 9. 
82 Markus Lagerqvist, Anton Svensson, Kristofer Lövfenberg, Kartläggning av avgasutsläpp från 
svenska fritidsbåtar. Point!, rapport t 1687–2001, 2021. 

https://www.havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1746/1746703_fritidsbaatars_paaverkan_webb.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/transportstyrelsen-batlivsundersokningen-2020.pdf
http://www.dagensbatliv.se/upload/bnrimg/document/51077-Fakta%20om%20batlivet%202019.pdf
https://transportstyrelsen.se/4924b6/globalassets/global/nyhetsarkiv/sjofart/transportstyrelsen-avgasutslapp-fran-fritidsbatar-rapport-210121.pdf
https://transportstyrelsen.se/4924b6/globalassets/global/nyhetsarkiv/sjofart/transportstyrelsen-avgasutslapp-fran-fritidsbatar-rapport-210121.pdf
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omkring 30 procent av alla fritidsbåtsmotorer. Dessa har väsentligt högre kolväteutsläpp än 
fyrtaktsmotorer eftersom oförbränt bränsle släpps ut i sjön från motorerna. Tvåtaktsmotorerna 
står för omkring 75 procent av kolväteutsläppen. 

Givet att vattenmotståndet för båtarnas framförande är väsentligt mycket större än 
rullmotståndet på vägarna så blir också bränsleförbrukningen per kilometer mångdubbelt 
större. En relativt liten båt med en 50 hk motor kan exempelvis dra 4,2 gånger mer bränsle per 
mil än en medelstor bil. 

Syfte 
Att kompensera åtminstone delvis för externa miljökostnader som förorsakas av båtmotorer 
och båtarnas framdrift och stimulera användning av båtmotorer med lägre utsläpp. 

Nivå 
Här skissas på en båtmotorskatt som berör båtmotorer över 10 hk. Det är båtmotorerna som ger 
upphov till merparten av båtarnas miljöpåverkan. Därför är det logiskt att fokusera 
beskattningen på innehav av båtmotorer. Fordonsskatten för vägtrafiken kan tjäna som modell, 
och då närmast den koldioxidbaserade fordonskatten. 

Fordonsskatten som modell: Denna fungerar så att skatten baseras på fordonets 
koldioxidutsläpp per kilometer. En dieseldriven bil har högre fordonsskatt än en bensinbil för 
att kompensera för att energiskatten på diesel är lägre än på bensin. I den koldioxidbaserade 
fordonsskatten ingår en bränslefaktor på 2,37 som höjer skatten för dieseldrivna fordon. Där 
används också ett fast miljötillägg för att kompensera för att de fordonen generellt har högre 
utsläpp av kväveoxider och partiklar. För bilar äldre än 2008 är miljötillägget 500 kronor och för 
yngre fordon 250 kronor.83 

För fordon i det koldioxidbaserade systemet består fordonsskatten av ett grundbelopp på 360 
kronor och ett koldioxidbelopp på 22 kronor per gram koldioxidutsläpp över 111 gram per 
kilometer. För dieselbilar multipliceras summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet med 
en bränslefaktor om 2,37 samt miljötillägget. 

Beskattningen av fordon inom det koldioxidbaserade systemet för fordonsskatt kan därför 
beskrivas med följande formel:  

Fordonsskatt = (360 kr + CO2-belopp × (CO2-värde−111 gram)) × bränslefaktor (2,37 kr för diesel) + 
miljötillägg (för diesel, 250 eller 500 kronor). 

360 kr utgör grundbeloppet, CO2-belopp är det belopp i kronor som betalas (22 kronor) för varje 
gram utsläpp av koldioxid per kilometer över 111 gram. CO2-värdet är varje enskilt fordons 
specifika utsläpp av koldioxid per kilometer. 

  

 
83 Beräkningskonventioner 2021,Finansdepartementet 2021. sid, 150 ff. 

https://www.regeringen.se/4a9259/contentassets/e364c443ca4a4362935544b78b304ac0/berakningskonventioner-2021.pdf
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Tabell 21. Antal fritidsbåtar, varav antal med båtmotorer över 10 hk. Källa: Sweboat 201981. 

 

 
 
 
 

 

Räkneexempel båtmotorskatt 
I Tabell 22 redovisas ett räkneexempel på en båtmotorskatt enligt modell från den 
koldioxidbaserade fordonsskatten. Vissa justeringar har dock gjorts. Eftersom en genomsnittlig 
båt drar ungefär fyra gånger mer än en genomsnittlig bil, på grund av vattenmotståndet, har 
gränsvärdet för att börja räkna koldioxidbeloppet därför höjts från 111 gram till 450 gram CO2 
per kilometer. Av samma skäl har skattebeloppet sänkts från 22 kronor till 5 kronor per gram 
över 450. 

Båtmotorskatt har här beräknats för några motorstorlekar av bensinmotorer och dieselmotorer. 
En storleksgräns föreslås vid 10 hk, mindre motorer än så undantas från skatt. Motorer i 
segelbåtar används lite, har korta körsträckor per säsong. Eventuellt kan även dessa undantas 
från båtmotorskatt. 

  

Kategori Antal Andel 
2020 (%) 

Andel 
2015 (%) 

Kanadensare, kajak avsedd för paddling 100 200 11,6 9,9 

Jolle, eka, roddbåt utan motor 163 300 18,9 23,3 

Helt öppen båt med motor under 10 hk 117 600 13,6 17,4 

Släpjolle, som komplement till huvudbåt 2 200 0,3 0,1 

Totalt liten båt 383 200 44,3 50,7 

Motorbåt utan övernattningsmöjlighet, m. motor på ≥10 hk, inkl. 
RIB (Rigid Inflatable Boat) 214 500 24,8 28,7 

Segelbåt, segeljolle, segelkanot eller liknande., helt utan 
övernattningsmöjlighet 

37 000 4,3 2,5 

Segelbåt med möjlighet till enbart tillfällig övernattning 29 400 3,4 2,8 

Totalt dagtursbåt 280 900 32,5 34 

Ruffad motorbåt avsedd för övernattning 96 900 11,2 11,4 

Ruffad segelbåt, motorseglare avsedd för övernattning 52 300 6 3,5 

Vattenskoter 12 000 1,4 - 

Stand up paddleboard (SUP-bräda) 5 400 0,6 - 

Annan, ej definierad 33 800 3,9 0,2 

Totalt 864 200 100 100 

    
Antal båtar med motorer över 10 hk 375 700   
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Tabell 22. Räkneexempel båtmotorskatt för olika typer av båtar. Källa: Egna beräkningar 2022. 

Båt Motor 

Medel- 
förbruk-

ning 
l/sjömil 

l/k
m 

Emission
s-faktor 
kg CO2/l 

Utsläp
p g/km 

CO2-
belopp 

över 
450 g* 

Grund-
belopp 

Båt-
motor-
skatt 

Diesel-
bränsle
faktor 

Båt- 
motor- 
skatt, 
diesel 

Buster L2 
Yamaha 
50hk** 0,6 0,32 2,85 923 2 367 360 2 727   

Buster 
mini 

Yamaha 
9,9 hk** 0,2 0,11 2,85 308 -711 360 0   

Buster XL 
Yamaha 
115 hk** 0,83 0,45 2,85 1 277 4 136 360 4 496   

Buster 
Magnum 

Yamaha 
225 
hk** 1,37 0,74 2,85 2 108 8 291 360 8 651   

Albin 78 - 
segelbåt 

Penta 
MD5B, 
7,5 
hk*** 0,3 0,16 2,85 462 58 360 418 2,37 0 

Nimbus 
Max II 

HYUND
AI 
S250S, 
250 
hk*** 1 0,54 2,85 1 539 5 444 360 5804 2,37 13 756 

* En genomsnittlig båtmotor drar ungefär fyra gånger mer än en genomsnittlig bil per km, 4 x 111 g = 444 gram, av 
rundas till 450 gram. 

**    Yamaha körfakta 2019. 

***  Förbrukning Yanmar 3GM, fråga-svar på sailguide.com 
****Dyrt motorbyte - diesel bättre i allt, särtryck ur Vi båtägare. 
  

Total skatteintäkt 
Det är svårt att beräkna den totala skatteintäkten från en båtmotorskatt. Vi vet dock att 70 
procent av alla fritidsbåtar är under 6 meter långa och får då antas ha ganska begränsad 
motorstorlek. 84 Data saknas för båtmotorers medeleffekt. Förutsatt att båtmotorn är 50 hk, och 
antalet båtar med motorer över 10 hk är omkring 375 000, så skulle en teoretisk skatteintäkt 
vara ungefär 1 miljard. 

I Finland föreslogs 2017 en årlig båtskatt för båtar över 9 meters längd och med en motoreffekt 
över 51 hk. Skattenivån skulle vara från cirka 1000 kronor till maximalt 3000 kronor beroende 
på motorstyrka. Skatten skulle beröra omkring 100 000 båtar och inbringa cirka 190 miljoner 
kronor årligen men genomfördes aldrig. 

Delstaten Texas i USA tillämpar en försäljningsskatt för motorbåtar med förbränningsmotor. 
Nivån är 6,25 procent av inköpspriset. Skatten betalas vid inköp av båten. Ett takbelopp på 18 
750 dollar tillämpas. I delstaten är registrering av båt och motor obligatorisk.85 

 
84 Båtmotorer - webbsida hos transportstyrelsen.se, besökt 2021-09-27. 
85 Boat and motor boat tax, frequently asked questions, webbsida hos texas.gov. Besökt 2021-09-
28. 

http://www.motalaboat.se/images/stories/PDF/korfakta2019.pdf
https://www.sailguide.com/forum/viewtopic.php?t=6898
https://www.dpower.se/wp-content/uploads/2012/04/Vi-B%C3%A5t%C3%A4gare-2-2012_Hyndai-SeasAll_S250S.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/batmotorer/
https://comptroller.texas.gov/taxes/boat/faq.php
https://comptroller.texas.gov/taxes/boat/faq.php
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Bidrag till måluppfyllelse 
En båtmotorskatt skulle kunna bidra till att få båtköpare att välja miljövänligare alternativ, 
såsom segelbåt eller eldriven motorbåt. Men jämfört med de belopp som motorbåtsägare lägger 
på drivmedel så är ändå en båtmotorskatt en begränsad kostnad. En stor andel av landets 
båtmotorer är fortfarande tvåtaktsmotorer. 2015 var fortfarande mer än hälften av 
bensinmotorerna tvåtaktare.86 Dessa motorers stora utsläpp av kolväten och oförbränt bränsle i 
vattnet skulle kunna motivera en särskilt hög båtmotorskatt för tvåtaktsmotorer, kanske en 
fördubbling jämfört med fyrtaktsmotorerna, detta för att uppmuntra byte till modernare 
motorer. 

Genomförande 
Det finns i dag inget båtregister i Sverige, och motståndet mot att införa ett sådant har varit 
starkt. Därför är det svårt att hitta alla båtmotorer som ska beskattas och deras ägare. Dock är 
de flesta större motorer försäkrade eftersom båtmotorer har ett betydande värde och är 
stöldbegärliga. Om Skatteverket kan få uppgifter om försäkrade båtmotorer från 
försäkringsbolagen skulle det kunna bilda grunden för ett båtmotorregister som en del av 
fordonsregistret. Anmälningsplikt kan införas för återförsäljare av båtmotorer, samt en 
deklarationsskyldighet för medborgarna att uppge innehav av båtmotor över 10 hk. En 
båtmotorskatt är sannolikt förenad med relativt stora administrativa kostnader för 
datainsamling och registerhållning. 

  

 
86 Markus Lagerqvist, Anton Svensson, Kristofer Lövfenberg, Kartläggning av avgasutsläpp från 
svenska fritidsbåtar. Point!, rapport t 1687–2001, 2021. 

https://www.datocms-assets.com/17068/1612527591-transportstyrelsen-avgasutslapp-fran-fritidsbatar-rapport-210121.pdf
https://www.datocms-assets.com/17068/1612527591-transportstyrelsen-avgasutslapp-fran-fritidsbatar-rapport-210121.pdf
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Skatter på naturresurser och andra insatsvaror 
Höjd mineralavgift 
Bakgrund 
Gruvbolag betalar en mineralavgift på två promille av värdet på den utbrutna malmen. Av detta 
går 0,5 promille till staten och resten till markägare. Statens intäkt av mineralavgiften 2020 var 
4,8 miljoner kronor från sammanlagt 22 olika gruvor och markägare ersattes med 14,5 miljoner 
kronor. Totalt omfattade således avgiften 19,3 miljoner kronor.87 Detta kan jämföras med 
gruvnäringens totala omsättning som år 2020 var 49 miljarder kronor.88 

Avgiften är låg i ett internationellt perspektiv. Andra länder med stor gruvindustri har betydligt 
högre avgifter, men de är också konstruerade på ett annat sätt och därför inte helt jämförbara. 
Tillväxtanalys konstaterade i en rapport 2016 att flera konkurrentländer har en effektiv 
skattenivå, det vill säga den totala skatt som gruvbolagen betalar, på 35–50 procent medan 
Sverige ligger på 25 procent totalt.89 I Kanada erlägger gruvbolag lokala gruvskatter på mellan 
10 och 16 procent av vinsten.90 Skatteavdrag är också möjliga för prospektering och 
investeringar.91 

Minerallagen omfattar så kallade koncessionsmineral, det vill säga de flesta mineral som är 
kommersiellt intressanta och där ett prospekterande företag kan få ensamrätt på att utvinna 
dem, även mot markägarens vilja. Kalksten och kvarts är däremot markägarmineral, där 
markägaren har full förfoganderätt, även om miljötillstånd krävs för brytning. 
Markägarmineralen är i regel lätta att finna och det krävs ingen omfattande prospektering för 
att finna brytvärda fyndigheter. 

Mineralersättningen har inte någon direkt koppling till den miljöskada som gruvverksamheten 
kan resultera i eller till finansiering av efterbehandlingsåtgärder. 

På senare tid har mineralavgiftens storlek alltmer kommit att ifrågasättas. Under den allmänna 
motionstiden i riksdagen 2021 lämnades 31 motionsförslag om att höja avgiften och stärka 
äganderätten till mark och mineraler. Samtliga avslogs.92 

Eftersom gruvbolag normalt sett förvärvar marken där gruvan öppnas blir de också markägare 
och får tillbaka markägaredelen av mineralersättningen. I flera andra länder finns system för 
att i stället distribuera intäkten av mineralskatter till lokalsamhällena. 

Syfte 
Mineralavgiftens syfte bör dels vara att ersätta de olika parterna som berörs av en 
gruvetablering för deras skadekostnader, dels att bidra till att implementera en mineralstrategi 
där återbruk och återvinning i största möjliga utsträckning går före brytning av jungfruliga 
resurser. 

 
87 Mineralersättning, webbsida hos Bergstaten, besökt 2021-10-25. 
88 Malmproduktion och trender, websida hos sgu.se, besökt 2021-10-25 
89 Sverige – ett attraktivt gruvland i världen? Tillväxtanalys, rapport 2016:06. 
90 Repairing Canadas Mining Tax System to be Less Distorting and Complex, University of 
Calagry, SPP Research Papers, Volume 6, Issue 18, May 2013. 
91 Mining Taxation in Canada - Taxes and Level of Taxation, webbsida hos Government of 
Canada, besökt 2021-10-25 
92 Mineralpolitik, Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU18. 

https://www.sgu.se/bergsstaten/statistik/mineralersattning/
https://www.sgu.se/mineralnaring/mineralstatistik/malmproduktion-och-trender/
https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.62dd45451715a00666f1d318/1586366175231/rapport_2016_06_Sverige-ett%20attraktivt%20gruvland%20i%20v%C3%A4rlden.pdf
https://ceaa-acee.gc.ca/050/documents_staticpost/63928/90971/2.pdf
https://ceaa-acee.gc.ca/050/documents_staticpost/63928/90971/2.pdf
https://www.nrcan.gc.ca/science-data/science-research/earth-sciences/earth-sciences-resources/earth-sciences-federal-programs/taxes-and-levies-level-taxation/8884
https://www.nrcan.gc.ca/science-data/science-research/earth-sciences/earth-sciences-resources/earth-sciences-federal-programs/taxes-and-levies-level-taxation/8884
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/mineralpolitik_H801NU18/html#_Toc66694094
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Nivå 
En utvidgad och höjd mineralavgift skulle behöva omfatta dels en ersättning till 
lokalsamhällen eller kommuner som påverkas av en gruvetablering, dels en ersättning till 
markägare för de skador denne kan lida. Dessutom bör den omfatta en ersättning till staten för 
miljöskador, kostnader för tillståndsgivning och tillsyn93 samt uppgraderad infrastruktur i 
samband med gruvetableringar (upprustade vägar/järnvägar, elledningar mm.). Om man därtill 
inkluderar markägarmineral i avgiften, då främst kalksten, inkluderas brytning av 9,3 miljoner 
ton, varav drygt hälften, 4,2 miljoner ton, används till cementproduktion.94 

En höjning av nivån till 10 procent av mineralvärdet skulle i dagsläget ge omkring 960 miljoner 
årligen för koncessionsmineral, och omkring 465 miljoner för kalksten, att fördela lika mellan 
berörda kommuner, markägare och staten. I de fall marken där gruvan/täkten ligger ägs av 
gruv-/täktbolaget kan det vara rimligt att markägarandelen tillfaller kommunen. 

Den svenska gruvbranschen omsatte som nämnts 49 miljarder kronor år 2020.95 De två helt 
dominerande gruvkoncernerna är Boliden och LKAB. Den förstnämnda gjorde samma år en 
vinst på 8,4 miljarder kronor. LKAB:s vinst blev 11,65 miljarder. Således verkar det finns visst 
utrymme för dessa bolag att bära höjda mineralavgifter. De två ledande företagen inom 
kalkproduktion, Cementa och Nordkalk, omsatte 2,3 respektive 0,7 miljarder 2020. 

Skattskyldiga 
Ägare av aktiva gruvor och täkter. 

Undantag 
Inga. Tillväxtanalys bedömer att järnmalmsbrytning skulle kunna bli olönsamt med en höjd 
mineralavgift, medan marginalerna är större för kopparmalm.96 Det kan finnas anledning att 
utreda differentierade avgifter för olika mineral.  

Total skatteintäkt 
Intäkterna från en höjning av mineralavgiften till 10 procent skulle kunna fördelas enligt 
följande: 

  

 
93 Dagens tillsynsavgifter motsvarar inte de verkliga kostnaderna för tillsynen. Översyn av 
avgiftssystemet för prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken, redovisning av uppdrag, 
Statskontoret 2020:23. 
94 Konsekvensbedömning av utebliven cementproduktion i Slite, SGU, PM, 2021-08-20. 
95 Malmproduktion och trender, webbsida hos Sveriges geologiska undersökning, SGU, besökt 
2021-10-25. 
96 Sverige – ett attraktivt gruvland i världen? Tillväxtanalys, rapport 2016:06. 

https://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2020/2020_23.pdf
https://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2020/2020_23.pdf
https://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2020/2020_23.pdf
https://www.sgu.se/globalassets/om-sgu/nyheter/2021/faktapm_kalk.pdf
https://www.sgu.se/mineralnaring/mineralstatistik/malmproduktion-och-trender/
https://www.sgu.se/mineralnaring/mineralstatistik/malmproduktion-och-trender/
https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.62dd45451715a00666f1d318/1586366175231/rapport_2016_06_Sverige-ett%20attraktivt%20gruvland%20i%20v%C3%A4rlden.pdf
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Tabell 23. höjd mineralavgift, kronor. Källa: Källor: för 2020 – Bergsstaten97, för höjd ersättning 
– egna beräkningar. 

 
Totalt kr Staten kr Kommuner kr Markägare kr 

** 
Mineral- 
avgift % 

Fördelning 
2020 

19 264 020 4 816 005 0 14 448 015 0,20 

Fördelning med höjd avgift: * 

- 
koncessions
-mineral 

963 201 000 317 856 330 317 856 330 317 856 330 10,00 

- kalksten 465 000 000
* 

155 000 000 155 000 000 155 000 000 10,00 

* Givet en brytning på 9 300 000 miljoner ton och ett medelpris för kalk på kring 500 kronor/ton. 
** I de fall markägaren inte är gruvföretaget (se ovan) 

Bidrag till måluppfyllelse 
Det är svårt att i förväg veta vilken betydelse en höjd mineralavgift skulle få. Störst betydelse 
skulle den antagligen ha för berörda kommuner, som då kan få täckning för åtminstone en del 
av de ökade kostnader som en gruvetablering har för den kommunala ekonomin, exempelvis 
för att ordna kommunal service och bostäder till gruvanställda eller för att skydda 
dricksvattentäkter från påverkan från gruvbrytningen. Staten har också kostnader för bland 
annat upprustning och anläggning av infrastruktur vid gruvetableringar, liksom för 
tillståndsgivning och kompetensförsörjning till näringen genom utbildningar med mera. 

Att bryta ändliga naturresurser utan att betala för de miljöskador som uppkommer strider mot 
principen om att förorenaren betalar. Att sätta ett pris på mineralutvinningens mycket stora 
miljöskadekostnader är därför nödvändigt för att åtminstone i någon mån kompensera för 
dessa. En fullständig internalisering av gruvbrytningens externa miljökostnader skulle 
sannolikt kräva ännu högre avgiftsnivåer. 

 

Ökade säkerheter för efterbehandling av gruvavfall 
Bakgrund 
Gruvbrytning genererar stora mängder avfall, dels i form av gråberg, dels i form av så kallad 
anrikningssand. Järnmalmsgruvornas avfall upptar mycket stora volymer, men har i regel låg 
giftighet. Däremot släpper järnmalmsgruvorna ut stora mängder kväveföreningar till vatten, 
som främst kommer från sprängmedlen. LKAB släppte exempelvis 2020 ut 531 ton kväve till 
vatten.98 

Sulfidmalmsgruvor kan däremot ha höga efterbehandlingskostnader för gruvavfallet, ibland i 
årtionden efter att gruvdriften avslutats och med tungmetallhaltigt lakvatten som ett stort 

 
97 Mineralersättning, statistiksida hos Bergstaten 
98 LKAB, Års- och hållbarhetsredovisning 2020. 

https://www.sgu.se/bergsstaten/statistik/mineralersattning/
https://www.lkab.com/sv/SysSiteAssets/documents/finansiell-information/arsredovisning/2020_lkab_ars_och_hallbarhetsredovisning.pdf


En grön skattereform. Bilaga 1 – fördjupning och räkneexempel 

44 
 

problem. Dessa kostnader faller i flera fall på staten.99, 100 och uppgår till stora belopp, fram till 
2019 omkring 706 miljoner.101 

Miljöbalken innehåller krav på att en verksamhetsutövare ska ställa säkerhet för kostnaderna 
för att avhjälpa en miljöskada (16 kap 3 §). Den ekonomiska säkerheten prövas av mark och 
miljödomstolen och ska uppfylla vissa krav. Men den statliga gruvavfallsfinansierings-
utredningen fann 2018 att säkerheterna var långt ifrån tillräckliga.102 Utredningen konstaterade 
att ”dagens system med säkerheter innebär att staten och i slutändan skattebetalarna löper en 
betydande risk att tvingas träda in och finansiera kostnader för efterbehandling som 
verksamhetsutövarna borde ha stått för”. 

Utredningen föreslår att säkerhetsbeloppen ska beräknas så att de med betryggande marginal 
täcker de förväntade efterbehandlingskostnaderna och att beloppen därför bör revideras vart 
femte år. Beräkningen av säkerheterna behöver också ta hänsyn till osäkerheter, framtida pris- 
och löneutveckling med mera. Ansvaret för tillsyn och uppdatering av säkerhetsbeloppen 
föreslås läggas på Riksgälden, som bland annat på motsvarande sätt redan ansvarar för 
kärnavfallsavgifterna. 

Gruvavfallsfinansieringsutredningens betänkande kom 2018. Men utredningens förslag har 
inte lett till någon åtgärd från regeringens sida, ingen proposition har lagts. 
Naturskyddsföreningen anser att utredningens förslag bör genomföras. 

Syfte 
Att tillse att tillräckliga medel finns för att återställa och efterbehandla gruvavfall efter 
avslutad gruvdrift. 

Nivå 
Gruvavfallsfinansieringsutredningen konstaterade att det vid utredningstillfället fanns 
säkerheter för 2,6 miljarder, medan behovet kunde uppskattas till minst 6,3 miljarder. Varje 
gruvas säkerhetsbelopp behöver fastställas individuellt, men det står klart att beloppen 
behöver höjas avsevärt, i vissa fall femdubblas, jämfört med dagens nivå.102 

Skattskyldiga 
Ägare till aktiva och avslutade gruvor. 

Undantag 
Inga. 

Total intäkt 
Eftersom det föreslagna systemet innebär ett fonderande av garantibelopp hos gruvbolagen 
uppstår inga inkomster för statskassan. Däremot kan systemet med säkerheter skydda staten 
från dyra saneringskostnader för avslutade gruvprojekt där gruvbolaget likviderats. 

Om säkerheterna för efterbehandling av gruvavfall hanteras korrekt och säkerhetsbeloppen 
revideras regelbundet innebär det att systemet blir kostnadsneutralt för statskassan.  

 
99 Skattebetalarna ska inte ta kostnad för gruvavfall, debattartikel av Johanna Sandahl och 
Jonas Rudberg, SvD 2016-04-06. 
100 Gruvavfall - Ekonomiska risker för staten, Riksrevisionen, granskningsrapport 2015:20. 
101 Skattebetalarnas rekordnota för gruvboomen, artikel i Sveriges natur nr 1/2019. 
102 Statens gruvliga risker, Betänkande av Gruvavfallsfinansieringsutredningen, SOU 2018:59. 

https://www.svd.se/skattebetalarna-ska-inte-ta-kostnad-for-gruvavfall
https://www.svd.se/skattebetalarna-ska-inte-ta-kostnad-for-gruvavfall
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2df0f/1518435506190/RiR_2015_20_Gruvavfall_anpassad.pdf
https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/skattebetalarnas-rekordnota-for-gruvboomen/
https://www.regeringen.se/49f4ae/contentassets/c5f50bbd9d434583913657640d5c697a/statens-gruvliga-risker-sou-201859
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Bidrag till måluppfyllelse 
Ett fungerande och kontinuerligt uppdaterat system med ställda säkerheter för framtida 
efterbehandlingskostnader för gruvor kan göra att staten i slutändan löper mindre risk att 
behöva bekosta återställning och efterbehandling av gruvavfallet. 

 

Återinförd skatt på mineralgödsel 
Bakgrund 
Övergödning är ett av de allvarligaste miljöproblemen i Sverige. Jordbrukssektorn utgör den 
största källan till övergödande ämnen. För att motverka övergödningen måste läckaget av 
näringsämnen till sjöar, vattendrag och hav hejdas redan vid källan. Mineralgödsel innehåller 
kväve och fosfor och utgör den största införselkällan av kväve till kvävecykeln. Mineralgödsel 
bidrar inte bara till övergödning utan även till växthuseffekten eftersom överskott av kväve 
omvandlas till lustgas som är en kraftfull växthusgas. Framställningen av mineralgödsel är 
energikrävande och orsakar utsläpp av växthusgaser (koldioxid och lustgas). Fosfor är 
dessutom en ändlig resurs som bryts i gruvor. Marocko har kontroll över majoriteten av 
fosforfyndigheterna och är världens största exportör av fosfor. Stora delar av fosforn bryts i 
Västsahara, som sedan 1975 ockuperas av Marocko. Landets monopol har gjort att EU listat 
fosfor som ett kritiskt ämne103. Efterfrågan på fosfor behöver minska och återvinningen 
behöver öka. I ett hållbart jordbruk kan fosfor återföras från stallgödsel till jorden.103 För att 
sluta kretsloppen behöver dessutom näringsämnen återföras från stad till land. 

Syfte  
Att minska övergödningen genom att minska mineralgödselanvändningen i Sverige. 

Nivå 
Naturskyddsföreningen föreslår att en skatt på mineralgödsel återinförs i Sverige. Fram till 
2009 fanns en sådan skatt i Sverige. En skatt på mineralgödsel angriper 
övergödningsproblemet vid källan genom att minska tillförseln av de övergödande ämnena. En 
mineralgödselskatt bedöms kunna vara en lämplig metod för att minska läckaget av 
näringsämnen från jordbruksmark. Kostnaderna för samhället bedöms bli låga, om skatten 
läggs på en relativt låg nivå. 104, 105 För att stimulera återanvändning av fosfor kan kvotplikt vara 
ett bra komplement till en skatt, vilket föreslagits av Miljömålsberedningen.106 

Den forna mineralgödselavgiften hade en nivå på 1,80 kronor per kilo kvävehaltigt 
gödningsmedel och 30 kronor per gram kadmium om halten översteg 5 gram kadmium per ton 
fosfor. Effekten på kväveurlakning och övergödning bedömdes som relativt låg, medan effekten 
bedömdes som god på kadmiuminnehåll i fosforgödning.107 Skattenivån var i medeltal omkring 
20 procent av mineralgödningens pris.108 Den genomsnittliga kvävegivan i svenskt jordbruk var 

 
103 Fosfor från Marocko styr världens matproduktion, webbartikel hos forskning.se, 2019.08.08. 
104 Miljö, ekonomi och politik, Konjunkturinstitutet 2014.  
105 Skatt på handelsgödsel – ett billigt sätt att minska övergödningen? Weckman, A., Brady, M. & 
Johansson, H. 2015. AgriFood economics centre, Policy Brief Nr 2015:6. 
106 Havet och manniskan. SOU 2020:83, volym 1. 
107 Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel? SOU 2003:009. 
108 Skatt på handelsgödsel i Sverige, Andrea Weckman, Miljöventenskap, Lunds universitet, 
2015. 

https://www.forskning.se/2019/08/08/fosfor-fran-marocko-styr-varldens-matproduktion/
https://www.konj.se/download/18.42684e214e71a39d0722ed0/1436516834703/Milj%C3%B6+ekonomi+och+politik+2014.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mark-Brady-8/publication/283513632_Skatt_pa_handelsgodsel_-_ett_billigt_satt_att_minska_overgodningen/links/563cb8fa08ae45b5d28973e1/Skatt-pa-handelsgoedsel-ett-billigt-saett-att-minska-oevergoedningen.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mark-Brady-8/publication/283513632_Skatt_pa_handelsgodsel_-_ett_billigt_satt_att_minska_overgodningen/links/563cb8fa08ae45b5d28973e1/Skatt-pa-handelsgoedsel-ett-billigt-saett-att-minska-oevergoedningen.pdf
https://www.regeringen.se/48e618/contentassets/491f58ce6d5c42a8958dad0b446a743d/havet-och-manniskan-sou-202083-volym-1.pdf
https://data.riksdagen.se/fil/9069311A-CFA9-4FBC-9B9C-77064CB279AD
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=5466316&fileOId=5466597
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=5466316&fileOId=5466597
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110 kilo per hektar 2019.109 Jordbruksverket antar i sina gödselrekommendationer för 2022 ett 
kilopris på 9,25 kronor för kväve och 20,22 kronor för fosfor.110 Med en skattenivå i linje med den 
gamla skatten på omkring 20 procent av gödselpriset skulle en indikativ skattenivå i dag 
kunna vara omkring 1,85 kronor per kilo kväve och 4 kronor per kilo fosfor. 

Skattskyldiga 
Användare av mineralgödsel. 

Undantag 
Inga. 

Total skatteintäkt 
Givet en total gödselgiva på omkring 210 000 ton för kväve och 31 000 ton för fosfor per år skulle 
en skatt, grovt räknat, ge en initial skatteintäkt på 500 miljoner kronor per år. 

Bidrag till måluppfyllelse 
En skatt skulle ge starkare incitament att minska användningen av mineralgödsel, jämfört med 
dagens frivilliga åtgärder och rådgivning. Vid en jämförelse av den totala användningen av 
mineralgödsel i Sverige 2006 och 2020 finner man att användningen ökat med totalt 8 procent 
sedan skatten avskaffades, med viss reservation för att användningen varierar något mellan 
enskilda år.111 En återinförd skatt torde kunna minska gödselgivan i samma storleksordning, 
men en exakt siffra för den förväntade minskningen av mineralgödselanvändningen har inte 
beräknats. Samtidigt bör man komma ihåg att åkerarealen minskat med 5,7 procent mellan 
2005 och 2019.112  

Genomförande 
För att öka effekten av en återinförd skatt på mineralgödsel behöver denna kompletteras med 
rådgivning till lantbrukare om hur man optimerar gödselgivan samt stödåtgärder för att gynna 
ekologisk produktion som sker utan mineralgödsel.  

 

Koldioxidskatt för odlingstorv 
Bakgrund 
Torv bryts i Sverige dels för energiändamål, dels för att användas som jordförbättring och som 
beståndsdel i odlingsjord. Odlingstorv används i trädgårdar som jordförbättring och 
marktäckning och som en viktig beståndsdel i den odlingsjord som finns tillgänglig i handeln. 
Användningen fördelar sig ungefär lika mellan fritidsodlare och yrkesmässig odling. När 
torven används som jord bryts det organiska materialet gradvis ned och avger då stora 
mängder koldioxid till atmosfären, särskilt under de första tio åren. Torven har bildats under 
tusentals år genom inlagring av delvis förmultnade växtrester, främst vitmossor, i våtmarker. 
Syrefria förhållanden under en vattenyta gör att torven inte bryts ned, utan lagras på år efter år. 
Om torvmossen dikas ut för att kunna brytas eller för skogsproduktion, så uppstår syrerika 

 
109 Användning av kväve (N) och fosfor (P) från stall- och mineralgödsel 2018/19. Statistiksida 
hos scb.se. 
110 Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022. Jordbruksverket, Jordbruksinformation 
9 – 2021. 
111 Jordbruksstatistik sammanställning 2020. Jordbruksverket. 
112 Åkerarealens användning 1990-2019. Statistiksida hos scb.se. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/godselmedel-och-kalk/godselmedel-och-odlingsatgarder-i-jordbruket/pong/tabell-och-diagram/godselmedel/anvandning-av-kvave-n-och-fosfor-p-fran-stall--och-mineralgodsel/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/godselmedel-och-kalk/godselmedel-och-odlingsatgarder-i-jordbruket/pong/tabell-och-diagram/godselmedel/anvandning-av-kvave-n-och-fosfor-p-fran-stall--och-mineralgodsel/
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.48cc999c17f29af389d21875/1645717319949/jo21_9.pdf
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.48cc999c17f29af389d21875/1645717319949/jo21_9.pdf
https://jordbruksverket.se/download/18.78dd5d7d173e2fbbcda98893/1597390150166/JS_2020.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/jord-och-skogsbruk-fiske/amnesovergripande-statistik/allman-jordbruksstatistik/pong/tabell-och-diagram/akerarealens-anvandning-19902016.-hektar/
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förhållanden som gör att torven bryts ned, varvid stora utsläpp av koldioxid sker till 
atmosfären. I Sverige ger utdikade torvmarker upphov till ett årligt utsläpp av 11,6 miljoner 
tonkoldioxid.113 

Torv intar en särställning mitt emellan fossilt och förnybart. Torv nybildas kontinuerligt, men i 
så långsam takt att den torv som bryts kan vara tusentals år gammal. Inom EU:s energipolitik 
och i rapporteringen till UNFCCC betraktas torv som fossilt. Torveldning i värmeverk kräver 
därför tillgång till europeiska utsläppsrätter för de koldioxidutsläpp som uppstår. I svensk 
kontext betraktas energitorven dock som förnybar och berättigar till elcertifikat för det fall att 
värmeverket även producerar el. 

Genom att torveldning ingår i utsläppshandeln så har användningen för energiändamål 
minskat kraftigt och kan sägas vara under utfasning i Sverige i takt med att de återstående 
torveldande pannorna byggs om till biobränslen. Deltagandet i utsläppshandeln innebär dock 
också att torveldning är befriat från koldioxidskatt. 2019 förbrukades 1,3 miljoner 
kubikmeterenergitorv (-70% sedan 2009). Brytningen av odlingstorv ligger dock kvar på en hög 
nivå, 1,6 miljoner kubikmeter 2019 (+33 % sedan 2009).114 

Syfte 
En koldioxidskatt på odlingstorv skulle motverka den ökade användningen av torv och 
stimulera användningen av alternativa odlingssubstrat, såsom barkprodukter och kokosfibrer. 

Skattskyldiga 
Jordproducenter och liknande. 

Nivå 
Liberalerna föreslår i sin budgetmotion för 2022 en koldioxidskatt för odlingstorv på 300 kronor 
per ton, eller cirka 150 kronor per kubikmeter.115 Det motsvarar en fjärdedel av full 
koldioxidskatt, vilken skulle motsvara 600 kronor per kubikmeter. Det skulle dock kunna vara 
aktuellt att införa en lägre skattesats som successivt höjs. Liberalernas förslag kan då 
användas som utgångspunkt. 

Undantag 
Användningen av energitorv minskar snabbt och denna belastas med höga och stigande priser 
på utsläppsrätter inom EU-ETS. Därför kan man i ett första skede avvakta med att utvidga 
koldioxidbeskattningen till energitorv. 

Total skatteintäkt 
Med en brytningsnivå på 1,6 miljoner kubikmeter (2019) skulle skatteintäkten enligt 
Liberalernas förslag initialt bli cirka 240 miljoner kr. Full skattenivå skulle ge cirka en miljard 
kr.  

Bidrag till måluppfyllelse 
Den lägre skattenivån skulle öka priset på en vanlig torvsäck på 150 liter med cirka 15 procent, 
och skulle göra alternativa odlingssubstrat och jordförbättringsmedel som kompost, 

 
113 Våtmarker och klimat, webbsida hos Naturvårdsverket, besökt 2022-01-31. 
114 Torv 2019 Produktion , användning och miljöeffekter m.m, SCB, Statistiska meddelanden MI 
25 SM 2001. 
115 Ny start för Sverige – Liberalernas budgetmotion för 2022. 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/vatmark/vatmarker-och-klimat/
https://www.scb.se/contentassets/87869add8972478091f7416a65978721/mi0809_2019a01_sm_mi25sm2001.pdf
https://www.scb.se/contentassets/87869add8972478091f7416a65978721/mi0809_2019a01_sm_mi25sm2001.pdf
https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/budget-till-webben-denna.pdf
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barkprodukter, kokosfibrer eller biokol mer konkurrenskraftiga på marknaden. Full skattenivå 
skulle innebära en prisökning på cirka 60 procent. 

Om nivån inte är lika hög som full koldioxidskatt kan styreffekten förväntas vara svagare, men 
den övriga koldioxidbeskattningen har ändå varit ett effektivt styrmedel som lett till stora 
förändringar. Prissättningen inom ETS på energitorv har också utgjort ett starkt incitament för 
att frångå torv som energikälla, när priset på utsläppsrätter låg på nivåer som ungefär 
motsvarade skatteförslaget för odlingstorv ovan. 
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