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Budget utan SNED-förslag

P

recis som vi antydde i förra numret av Bioenergi hamnade SNED-utredningen i byrålådan. Det var säkert till stor
del ett resultat av Svebios omfattande lobbyarbete under
våren och sommaren. Men det fanns också ett par andra faktorer. Dels fick regeringen ett klarläggande från EU-kommissionen,
som minskade trycket på att ändra energibeskattningen av det
svenska näringslivet, och som låg bakom SNEDs drastiska förslag. Dels var utredningens förslag omöjliga att köpa för regeringens samarbetspartier. De innebar ju en omvänd skatteväxling,
med sänkt skatt på energi och höjd skatt på arbete.
Nu blev det istället i budgeten en fortsatt så kallad ”grön skatteväxling” med 2 miljarder. Av skrivningarna i budgeten kan man
utläsa att det ska bli beslut om ytterligare 4 miljarder skatteväxling nästa år.
Istället för SNED ska man nu åter utreda de framtida energiskatterna. ”Regeringens målsättning är att ett nytt energiskattesystem skall kunna träda i kraft den 1 januari 2005”. Det finns
ett antal målsättningar för detta nya energiskattesystem: det ska
förbättra miljöstyrningen och effektivisera energianvändningen
i näringslivet. Det är målsättningar som inte alls stämmer med
SNED-förslagen. Dessutom ska det bli samordning med handeln
med elcertifikat och utsläppsrätter.
Om ett nytt energiskattesystem ska vara färdigt att sätta i sjön
till 1 januari 2005 är det bråttom. Det lär inte bli en parlamentarisk utredning den här gången utan internt utredande i departementen och mellan samarbetspartierna. Svebio har en given
uppgift att bevaka utredningsarbetet.

Biodrivmedel skattebefrias

F

ör biodrivmedlen innehåller budgeten ett positivt besked.
Det blir permanent skattebefrielse, förutsatt att inget oförutsett inträffar med det skattedirektiv som nu slutbehandlas av
EU-parlamentet.

Fortsatt skatteväxling gynnar biobränslen

S

katteväxlingen innebär höjd skatt på el, olja och diesel,
och en liten sänkning av inkomstskatten (200 kr) och arbetsgivaravgifterna (0,12 procentenheter). Tillsammans
med andra prishöjningar leder det till ytterligare förbättrad konkurrenskraft för biobränslen, både gentemot elvärme och oljeeldning. Nu gäller det att berätta för alla villa- och fastighetsägare om vilka möjligheter som finns att sänka den egna skatten
genom att konvertera till pellets eller andra biobränslen.
Den höjda koldioxidavgiften ger en prishöjning på villaoljan
med omkring 545 kr per kubikmeter. I den höjningen ligger även
en liten indexuppräkning och momsen på skattehöjningen.
Dessutom höjs elskatten med ett öre. Hur konkurrenskraften
gentemot elvärme och värmepumpar blir avgörs i större utsträckning av hur elpriset utvecklas under vintern. Avgiften för elcertifikat och höjda nätavgifter från många elleverantörer bidrar också till att pressa upp elpriset för hushållen.
Höjningen av dieselskatten med 10 öre är en extra börda för
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skogs- och energientreprenörer, åkare och lantbrukare som är
inblandade i biobränslekedjan. Åtgärden strider dessutom mot
tidigare givna löften till LRF om att sänka dieselkostnaden.
Alla höjningar gäller från 1 januari 2004. Det gäller dock
inte den elskatt på 0,5 öre/kWh som industrin ska betala i
enlighet med EUs energiskattedirektiv. Denna skatt tas ut från 1
juli 2004, samtidigt som ett system med långsiktiga avtal för att
främja effektivisering införs för den energiintensiva industrin.

Kraftvärmebeskattningen

D

en nya kraftvärmebeskattningen genomförs. För bränslen som förbrukas för värmeproduktion i kraftvärmeverk
får avdrag göras för hela energiskatten och 79 procent
av koldioxidskatten. Reglerna blir därmed likställda med villkoren för industrin. Avdraget gäller bara för den del av bränslet
som ingår i den integrerade produktionen av värme och el.
Motivet till förändringen är att regeringen vill öka kraftvärmeproduktionen.
Förslaget kommer att leda till att planerade gaseldade kraftvärmeverk längs med nuvarande naturgasledning sannolikt kommer att uppföras. Det kan också skapa förutsättningar för en
fortsatt utbyggnad av gasledningen i Småland.
Förslaget om så kallad proportionering läggs också. Det innebär att man inte som nu kan hänföra viss bränsleinsats (olja, gas,
kol) till enbart elproduktionen och göra avdrag för den, utan
måste fördela insatsen proportionellt på el- respektive värmeproduktionen. Det här förslaget kan i vissa fall leda till att det blir
lönsamt för vissa industrikunder att återgå till egen oljeeldning
framför att köpa fjärrvärme.

Med sikte på Jönköping 2004

F

örberedelserna inför världskonferensen i Jönköping - World
Bioenergy 2004 - tar allt fastare form. Nu pågår arbetet
med att kontakta experter, samla in föredrag och att lägga program för exkursioner och studiebesök. Företag som vill
vara med och visa upp sin teknik och sina produkter ska kontakta Elmia så snart som möjligt för att boka plats på utställningen. Det här blir ett unikt forum för att skapa internationella affärskontakter. När Finland förra månaden ordnade nordisk bioenergikonferens kom det över 600 deltagare. Det ska bli ännu fler
i Jönköping nästa sommar, när målgruppen är bioenergifolk från
hela världen.
Datum för konferensen och utställningen är 1 - 5 juni 2004.
Boka i almanackan.

Fokus Bioenergi
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vebios informationsmaterial, tidigare ”Möt Bioenergin”,
nu omdöpt till ”Fokus Bioenergi”, håller på att uppdateras och förnyas. Det första bladet är redan klart, och allt
kommer att finnas översatt till engelska. Målgrupperna är skolor, media, beslutsfattare på olika nivåer i samhället och alla som
intresserar sig för bioenergin. Serien ges ut med stöd från Energimyndigheten.
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