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Förslag på Energiskattedirektiv 
Skogsstyrelsen har tagit del av rubricerad remiss och vill lämna följande 
synpunkter. 

Policyutvecklingen inom ramen för EU:s gröna giv rör på sig med stora kliv 
och totalt sett kan påverkan på svenskt skogsbruk bli betydande. 
Skogsstyrelsen anser att energibeskattning är ett centralt ekonomiskt 
styrmedel för att styra mot bl.a. målen om energieffektivisering. Då är det 
rimligt att även se över möjligheten att ålägga energiproduktion baserad på 
förnybar skogsråvara med energiskatt. Det är dock viktigt att beakta den 
förnybara energiproduktionens totala konkurrenskraft vid sådana 
förändringar. Sverige behöver även fortsättningsvis en förnybar 
energiproduktion baserad på skoglig biomassa för att nå våra samhällsmål, 
inkl. nationella klimatmål.    

Att gå från volym till energiinnehåll som bas för beskattning anser 
Skogsstyrelsen är positivt då det innebär borttagande av snedvridande 
incitament som gett fossila bränslen en fördel gentemot biobränslen.  

Förslaget innehåller flera kraftiga lättnader och övergångsperioder för vissa 
bränslen och sektorer, vilket kommer att fördröja den nödvändiga 
omställningen av ekonomin och minskar möjligheten för direktivet att styra 
mot EU:s klimatmål. Dessa lättnader rör exempelvis reducerad reference rate 
för naturgas och flygtransporter. Skogsstyrelsen ställer sig också tveksam till 
att elproduktion alltid ska beläggas med miniminivån av beskattning, eftersom 
elproduktionens miljöpåverkan skiljer sig betydligt mellan olika 
medlemsstater. Skogsstyrelsen förordar att dessa lättnader ses över.    

Skogsstyrelsen vill poängtera att skogsbrukets primära inkomstbringande 
aktivitet är att producera sågtimmer och massaved; energiproduktion från 
skogsråvara hanterar biflöden och restprodukter. Kommissionens förslag 
innehåller en differentiering av skattesatsen i grupper baserad på 
miljöprestanda. Skogsstyrelsen bedömer att det sker en principiell 
förskjutning på framför allt EU-nivån där biobaserad energiproduktion inte 
anses vara fullt ut hållbar. Denna utveckling följer andra policyprocesser och 
synsättet lär återkomma i allt fler EU-initiativ framöver. Därför är det viktigt 
att beakta att den faktiska miljöpåverkan av att ta vara på biflöden och 
restprodukter från det svenska skogsbruket är låg, vilket borde beaktas i större 
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utsträckning i förslaget och i valet av energiskattesats. Ur klimatsynpunkt kan 
det vara positivt att ta tillvara på exempelvis sågspån för energiändamål och 
därmed möjliggöra en lägre användning av fossila bränslen. 

Skogsstyrelsen bedömer även att den snabba tekniska utvecklingen av 
biobaserade energislag gör att en sådan gruppering och ranking kan bli 
inaktuell över tid. Det är därför viktigt att det finns mekanismer för att 
löpande kunna föra in nya produkter eller ändra grupptillhörighet.  

 

I ärendet har generaldirektör Herman Sundqvist beslutat och policy advisor 
Jörgen Pettersson varit föredragande. Även utredaren Andreas Eriksson har 
deltagit i handläggningen. I den slutliga beredningen har avdelningschef 
Göran Rune, enhetschef Peter Blombäck och skogspolitisk strateg Erik 
Sollander deltagit.  
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