Energipolitik

Biobränsle i nya småhus
kan ge skattereduktion
Den 25 september beslutade regeringen att överlämna till lagrådet ett förslag om skattereduktion
för vissa miljöförbättrande installationer i småhus. Lagrådet ska nu granska förslaget. Om förslaget därefter passerar riksdagen kommer det att
gälla från den 1 januari 2004.

D

et innebär att ägaren
till ett småhus som
byggs efter årsskiftet
kan få en skattereduktion om
han eller hon installerar ett biobränlseeldat uppvärmningssystem i huset.
En ägare till ett befintligt småhus kan få skattereduktion om
han eller hon installerar energieffektiva fönster i huset. En förutsättning är att det görs i ägarens
permanentbostad. Skattereduktionen ges med 30 procent av
den del som överstigger 10 000
kr per småhus. Reduktionen är
maximerad till 15000 kr för biobränslesystem och 10000 kr för
energieffektiva fönster.
Lagen förslås gälla under taxeringåren 2005-2007, det vill
säga för installationer som görs
under perioden från och med
den 1 januari 2004 och till och
med den 31 december 2006.
En finansiell ram på 50 miljoner kr per år, totalt 150 miljoner
kronor föreslås.
Endast för vissa
biobränslesystem
I förslaget avgränsas biobränsleeldat uppvärmningssystem på
flera sätt. Systemet måste ha
funktioner för uppvärmning av
både inomhusluft och vatten i
hela bostaden. Det innebär att
kaminer, kakelugnar, insatser
och vedspisar inte ger skattereduktion. Av förenklingskäl godkänns inte heller vattenmantlade
kaminer i förslaget. Systemet ska
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uppfylla högt ställda krav på säkerhet och energieffektivitet
samt ge låga utsläpp. Man har
valt en allmän definition och inte
specifikt kräva en viss märkning.
I praktiken borde detta dock
innebär att pannor med säkerhet,
verkningsgrad och miljöprestanda motsvarande p-märkning,
svanen-märkning eller blomman-märkning kommer att godkännas.
Ackumulatortank
krävs
Systemet måste även innehålla en
ackumulatortank med en volym
på minst 18 gånger eldstadsvolymen. För fönster gäller att de
måste ha en värmegenomgångskoefficient som inte överstiger
1,2 inklusive karm och båge.
Bakgrunden till förslaget är en

motion till riksdagen som lämnades under hösten 2002. Syftet
är att stimulera miljöförbättrande installationer, energieffektivisering och att kapa effekttoppar
i elförbrukningen. Skattereduktionen borde enligt motionen
inte ges till sådana installationer
som ändå kommer att genomföras. Exempel på detta är installation av pelletkaminer och pelletbrännare samt energieffektiva
fönster vid nyinstallation.
Med den begränsade ekonomiska ram som föreslagits i motionen så anser regeringen att det
är viktigt att inte splittra åtgärderna. Att endast ge skattereduktion till ett fåtal åtgärder innebär
att reduktionen kan ligga på ett
högre belopp vilket ger bättre stimulans.
Anledningen till att skattereduktionen för biobränslesystem
endast ges till installation i nyproducerade hus är att man vill
stimulera husfabrikanter till större flexibilitet när det gäller system för uppvärmning och varmvatten. Ett pannrum med plats
för panna och ackulumaltortank
kan bli ett möjligt tillval för köpare av nybyggda hus. Det är
också angeläget utifrån målet att
kapa effekttoppar i elförbruk-

ningen. I nybyggda hus installerad idag i stor utsträckning frånluftsvärmepumpar, som fungerar
mindre väl vid sträng kyla.
Bränsleförråd ingår
inte
Utgifter för följande delar bör
ingå i underlaget för skattereduktion; förbränningsanläggningen
inklusive brännare, anordning
för automatisk bränsletillförsel,
akumulatortank samt skorsten.
Däremot bör kostnad för förråd för lagringa biobränsle inte
ingå, enligt förslaget. Därigenom
undviker man en mängd gränsdragningsfrågor. Utgifter förarbete ska heller inte ingå i underlaget för skattereduktion för biobränslesystem.
Motionen skrevs av representanter för s, mp och v i samband
med riksdagens behandling av
budgetpropositionen för 2003.
Det nu liggande förslaget borde
således vara förankrat hos en
majoritet i riksdagen.
Läs mer om regeringens lagrådsremiss om skattereduktion
för vissa miljöförbättrande installation i småhus på www.finans.regeringen.se/propositionermm/lagradsremiss.
Av Anders Haaker

Oklart om förslaget kan genomföras
Det är osäkert om förslaget
kommer att klara sig igenom
Lagrådets granskning.
– Det är djupt främmande för
skattelagstiftningen att hålla på
med detta, säger Hases Per Sjöblom, departementsråd på Finansdepartementet. Det är
nog sista gången den här typen
av förslag läggs fram. Detta är
mycket enklare att hantera via
bidrag, menar han.
En svårighet är att man inte

i skattelagstiftningen kan hänvisa till p-märkning av anläggningarna. Istället måste man
göra beskrivningar av tekniken
och att den måste uppfylla visssa miljökrav.
– Hur ska en ekonom på Skatteverket kunna göra sådana bedömningar, undrar Hases Per
Sjöblom.
En annan invändning är att
skattelagstiftningen ska var
långsiktig medan detta förslag
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låses till en viss teknik och ett
visst system som under åren
kan bli omodernt.
Det är oklart hur lång tid
som lagrådets behandling kommer att ta. Därefter ska regeringen säga sitt innan en proposition eventuellt läggs fram i
riksdagen. Ambitionen är att
allt ska vara klart så att den nya
lagen kan gälla från årsskiftet.
AH

