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Remissvar gällande Vissa kontrollfrågor och andra frågor på 
punktskatteområdet 

 
Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan 
att lämna synpunkter på rubricerad promemoria. 
 
Energigas Sverige har inga invändningar mot förslagen i promemorian. Vi är dock bekymrade 
över att promemorian inte tar upp frågan om hur naturgas ska beskattas framgent. 
 
Energigas Sverige har i en hemställan till regeringen (daterad 15 december 2017) hemställt att 
regeringen ändrar bestämmelserna i lagen om skatt på energi så att naturgas beskattas utifrån 
dess energiinnehåll. Vi har även lyft frågan med Finansdepartementet vid ett flertal tillfällen under 
flera års tid, bl.a. i samband med en hemställan om lagändring som E.ON skickade till 
Finansdepartementet redan år 2010. 
 
Det är nu bråttom att genomföra en lagändring eftersom naturgasens energiinnehåll i det 
västsvenska gasnätet förväntas minska påtagligt redan under nästa år (2019). 

Förändringar i den importerade rörbundna naturgasen 

Sverige har ingen egen naturgasutvinning, utan naturgasen i det svenska gasnätet importeras via 
ett havsförlagt rör från Dragör. Fram till år 2011 utvanns all denna gas från de danska 
Nordsjöfälten (främst från gasfältet Tyra) och gasen som levererades höll en stabil 
sammansättning. Den danska produktionen har dock börjat avta och ny infrastruktur har byggts för 
att kunna ta in mer gas från övriga Europa via Danmark. 
 
Naturgasproduktionen från det danska Tyrafältet väntas upphöra helt redan fr.o.m. november 2019 
och kommer enligt plan att återupptas först 1 juli 2022. Anledningen är att Tyra ska byggas om på 
grund av sättningar i havsbotten. 
 
Införsel av naturgas från Tyskland har redan börjat och andelen kommer med anledning av Tyras 
stängning successivt att öka markant. Det innebär sammantaget att den svenska 
naturgasbranschen kommer behöva öka importen av europeisk gas (exkl. dansk gas) från och med 
år 2019, men även att andelen europeisk gas långsiktigt kommer öka betydligt jämfört med idag till 
följd av den avtagande produktionen i Danmark. 
 
Ur ett internationellt perspektiv har den danska naturgasen ett högt energiinnehåll och import från 
Tyskland, Norge, Nederländerna eller andra naturgasproducenter kommer att innebära ett skifte 
mot lägre energiinnehåll i gasen i det västsvenska gasnätet. 
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Konkurrenssnedvridning i dagens skattelagstiftning 

Utan en omgående lagändring kommer naturgas redan år 2019 belastas med högre skatt än övriga 
fossila bränslen. Flytande naturgas (LNG) beskattas redan idag för högt då LNG generellt har lägre 
energiinnehåll än den schablon som har använts vid fastställande av skattesatsen för naturgas. 
 
Det här strider mot lagstiftarens avsikt att energi och koldioxidutsläpp ska beskattas lika. 

Förnybar energi missgynnas med nuvarande bestämmelser 

Vidare utgör dagens volymbaserade skatt ett hinder för ökad biogasproduktion. Eftersom 
skattelagstiftningen baseras på volym vid ett fixt energiinnehåll är det idag nödvändigt att spetsa 
inmatad biogas med gasol. Gasolen innebär en kostnadsökning för biogasproducenterna och det 
finns ett brett samförstånd inom naturgasbranschen att gasolen bör fasas ut, vilket nuvarande 
beskattning motverkar. 
 
 
Det är mycket angeläget att regeringen snarast återkommer med en lagändring för att lösa den här 
frågan. Energigas Sverige har i sin hemställan givit förslag på hur en lagändring skulle kunna 
genomföras på ett enkelt sätt. 
 
Energigas Sverige står givetvis till förfogande i den fortsatta processen. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar,   Med vänliga hälsningar, 

 
 

 
 
 
 

Maria Malmkvist   Ellenor Grundfelt 
Vd    Ansvarig styrmedel och remisser 


