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Remissvar promemorian Avskaffad skattebefrielse för vissa 
biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för 
skattebefrielse för biogas och biogasol 
 
Inledning 
Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av 
rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt 
yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 29 april 2020.  
 
Energigas Sverige begränsar sitt svar till att endast avse förslagen om ändrade förutsättningar för 
skattebefrielse för biogas och biogasol.  
 
Synpunkter 
Energigas Sverige tillstyrker förslagen om att skattebefrielsen för biogas och biogasol ska villkoras 
av att den skattskyldige måste ha ett anläggningsbesked som visar att biogasolen respektive 
biogasen inte är framställd av livsmedels- eller fodergrödor.  
 
Det är mycket glädjande att Biogasmarknadsutredningen föreslagit fortsatt skattebefrielse, och att 
regeringen redan har ansökt om en förlängning enligt utredningens förslag. Skattebefrielsen har 
varit och är fortfarande helt nödvändig för att stimulera efterfrågan på biogas och därmed skapa 
förutsättningar för både användning och produktion av biogas. Motsvarande möjligheter behövs 
naturligtvis också för biogasol.  
 
Med det sagt vill vi gärna lämna följande synpunkter på förslagen: 
 
Vi noterar att förlaget inte omfattar de utvidgade krav på hållbarhetskriterier för gasformiga 
uppvärmningsbränslen som kommer att gälla från och med den 30 juni 2021enligt det reviderade 
förnybartdirektivet1. Det är viktigt att även dessa ändringar beslutas i god tid innan ikraftträdandet 
så att det finns tid för berörda företag och myndigheter att förbereda sig på förändringarna.  
 

 
1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. 
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Vi noterar vidare att de skattskyldiga som använder biogas eller biogasol för uppvärmning, och 
som ännu inte omfattas av kravet på hållbarhetsbesked, kommer att behöva genomföra en del av 
de system och rutiner som hittills bara krävts för hållbarhetsbeskeden (som till exempel 
massbalans) för att kunna få ett anläggningsbesked. Det är därmed mycket viktigt att 
Energimyndigheten omgående tar fram en vägledning om de krav som kommer att ställas på 
systemet och hur dessa kan uppfyllas.  
 
I förslaget till lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarbetskriterier för biodrivmedel och 
flytande biobränslen, förkortad HBL, föreslås att gasformiga biobränslen ska definieras som 
gasformiga bränslen för andra energiändamål än transportändamål, som framställs av biomassa. 
Energigas Sverige vill i detta sammanhang påminna om att biogas även kan vara flytande. 
Flytande biogas är gasformig biogas som kondenserats till flytande form genom att den kylts ner. 
När biogasen omvandlas från gasform till vätskeform blir volymen ungefär 600 gånger mindre, 
vilket gör den enklare att transportera och lagra. I lagen (1994:1776) om skatt på energi, förkortat 
LSE, används en annan definition på biogas och biogasol där det tydligt framgår att biogas 
respektive biogasol kan vara både ett gasformigt och ett vätskeformigt bränsle. I LSE definieras 
biogas som ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars 
energiinnehåll till övervägande del härrör från metan, och biogasol som ett vätskeformigt eller 
gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör 
från propan eller butan. För att undvika missförstånd och oklarheter anser Energigas Sverige att 
det skulle vara att föredra att samma definitioner som används i LSE också används i HBL. Vi har 
dock förståelse för svårigheterna i detta mot bakgrund av att definitionen i HBL grundar sig i 
definitionen av biogas i det reviderade förnybartdirektivet, men anser att det i vart fall måste 
förtydligas i lagtext eller i författningskommentaren att definitionen av gasformiga biobränslen även 
ska omfatta flytande gas. 
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