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udgetpropositionen före
slår att fossila bränslen
till värmeproduktionen i
kraftvärmeverk skall få 100 procent rabatt på energiskatten och
74 procent rabatt på CO2-skatten för att befrämja kraftvärmeutbyggnad, dvs. att ren värmeproduktion kompletteras med elproduktion. Rabatten måste ges
på värmesidan eftersom el-sidan
redan är 100 procentig rabatterad.
För att rabatten inte skall missbrukas borde den kopplas till elproduktionen som sagts vara
motivet för rabatten. Men nej –

där är det tvärstopp från regeringspartiet.
Trädbränsleföreningen har
tillsammans med SVEBIO,
LRF, Naturskyddsföreningen
och Sågverken uppvaktat näringsutskottet och skatteutskottet om detta.
Centern, miljöpartiet och vänstern tycker som vi att en koppling av rabatten till el-produktionen borde vara en självklarhet.
Men regeringspartiet går inte att
rubba och stödpartierna har väl
vid regeringsförhandlingarna lovat att sluta upp bakom de konkreta förslagen i energiproppen

(men inte bakom motivtexterna?).
Varför trixar regeringspartiet
på detta sätt?
Jag kan inte finna någon annan förklaring än att syftet med
skatterabatten varit något annat
än man påstått.
Skatterabatten har givits för att
på nytt öppna upp för en ökad
användning av fossila bränslen
speciellt gas men även olja och
kol. (Högeffektiva gaskombiverk
på Västkusten motsätter vi oss
inte och de skulle gynnas av den
koppling av rabatten till el-produktionen som vi föreslagit.)

Bioenergiguiden

Regeringspartiet har väl lovat
energiverken generell skatterabatt och nu skall det ordnas oavsett hur motiven för skatterabatten formulerats i energipropositionen, i Finansdepartementets
PM och i budgetproppen.
Upplägget har väl också på ett
tidigt stadium förankrats i den
”Hjalmarssonska utredningen”
(SNED).
Den kommer snart så då får vi
se.
Sven Hogfors
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