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FÖRST LITE BAKGRUND….



Landwärmes talan mot Kommissionen

– Bakgrund

• Enligt EU:s energiskattedirektiv ska biogas och biogasol beskattas i 

nivå med likvärdigt fossilt bränsle. 

• MS får skattebefria bränslen från biomassa, men skattebefrielsen är 

frivillig och därmed statligt stöd. 

• Statliga stöd måste vara godkända av EU-kommissionen för att få 

genomföras och för att gälla. 

• Skattebefrielsen för biogas och biogasol är ett statligt stöd. 

Kommissionen godkände stödet i juni 2020.

• Godkännandena (motorbränsle och uppvärmning) gäller under 

perioden 2021–2030. 

• Den 12 oktober 2020 väckte det tyska företaget Landwärme GmbH 

talan i Tribunalen om att ogiltigförklara kommissionens beslut. 

Svarande är EU-kommissionen. Landwärme anförde att eftersom 

skattebefrielsen kan kombineras med stöd från andra 

medlemsstater, kan överkompensation uppstå vid import av biogas. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202029/285376_2174213_134_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202029/285374_2174212_135_2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020TN0626&from=EN


Tribunalens dom Landwärme mot 

Kommissionen

• Tribunalen dom i målet publicerades den 21 december 

2022. Domen finns på olika språk här. 

• Tribunalen dömer till förmån för Landwärme, och dömer 

därmed att Sveriges statsstödsgodkännanden för 

skattebefrielse för biogas och biogasol som skulle ha gällt 

för perioden 2021–2030 är ogiltiga. 

• Domen baseras på att Kommissionen inte uppfyllt 

formalia i beslutsprocessen eftersom ingen fördjupad 

granskning genomförts. 

• Ingen av parterna har överklagat under de drygt två 

månader som löpt sedan domen publicerades. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268749&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175906


VAD HÄNDER NU?



Kommissionen ska inleda fördjupad 

granskning och därefter fatta nya beslut

• Europeiska unionens tribunal har ogiltigförklarat 

EU-kommissionens beslut som godkänner 

Sveriges skattebefrielser för biogas. 

• I och med att besluten är ogiltigförklarade så 

behöver nya beslut fattas. 

• Kommissionen behöver därför öppna ärendena 

igen och inleda en formell granskning av 

stödordningarna för att sedan fatta nya beslut. 

• Ca 15 månaders hanteringstid.

• Regeringen har kommunicerat att de kommer att arbeta aktivt med kommissionen för att få nya 

godkännanden på plats.

• Försvårande faktor är risken för överkompensation 2022. Övervakningsrapporterna ska komma 

den 28 mars. 



Skatteverket kan inte längre bevilja befrielse 

från skatt för biogas eller biogasol

• På Skatteverkets hemsida framgår nu att befrielse från skatt inte längre kan beviljas för biogas eller 

biogasol som förbrukats för uppvärmning eller som motorbränsle. 

• Det framgår även att Skatteverket analyserar vad domen innebär för frågan om de måste återkräva de 

belopp som tidigare medgetts med stöd av de aktuella bestämmelserna (fr o m 1/1-2021). 

• Att skattebefrielsen inte längre beviljas innebär att biogas beskattas som naturgas och biogasol som gasol.

Skattesats [kr/1000 m3] Uttryckt i kr/MWh

Energiskatt Koldioxidskatt Summa 

skatt

Energiskatt Koldioxidskatt Summa 

skatt

Motorbränsle:

Naturgas 0 2840 2840 0 259 259

Uppvärmning*): 

Naturgas 1106 2840 3946 101 259 360

Gasol 1287 3991 5278 101 312 413

*) För bl.a. tillverkningsindustri och kraftvärmeproduktion finns vissa sekorsnedsättningar (nedsättningsregler) som inte 

redovisas här, t ex tas ingen koldioxidskatt ut i handlande sektorn.  



Regeringens pressmeddelande

Regeringen har publicerat pressmeddelande om Landwärmedomen och den svenska 

skattebefrielsen, finns att läsa här. 

”Domen sätter tyvärr många svenska företag i en svår sits och det finns ett behov av att lösa 

situationen. Därför kommer regeringen att arbeta aktivt med EU-kommissionen för att så 

snabbt som möjligt uppnå fortsatt skattebefrielse med så stor rättssäkerhet för branschens 

aktörer som möjligt. Stödet är viktigt då biogas minskar beroendet av fossila bränslen och 

används av svenska företag och svensk industri.”

Elisabeth Svantesson, Finansminister

Regeringen kommer att ha en löpande dialog med kommissionen på olika nivåer med målet att 

få fortsatt godkännande för skattebefrielse av biogas.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/regeringen-kontaktar-eu-kommissionen-for-att-radda-skattebefrielsen-for-biogas/


Regeringen uppmanar Kommissionen att 

hantera frågan skyndsamt

Regeringen har skickat ett brev, undertecknat av 

finansminister Elisabeth Svantesson och energi- och 

näringsminister Ebba Busch, till EU-kommissionen för att 

understryka stödets betydelse för klimatet, industrin och 

energiomställningen. 

“…for the Swedish Government this is a prioritised issue and 

we are willing to assist to as quickly as possible achive

reinstated approvals for the tax exemptions. “

“We urge the Commission to tackle the issue with great 

speed and sincerity. We are looking forward to a continuing 

comprehensive dialogue with the Commission with the hopes 

of finding a solution that will limit any unsatisfactory 

consequences of the judgment.”



I VÄNTAN PÅ NYA 

STATSSTÖDSBESLUT…



Energigas Sverige tar fram en palett av 

lösningar

1. Påverka Kommissionen och bistå regeringen så att återkrav av skattebefrielsen 

undviks

2. Hjälpa regeringens och Kommissionen och bistå med information så att nya, 

positiva statsstödsbeslut kan tas så snabbt som möjligt

3. Det kommer att behövas tillfälliga lösningar för att värna biogasen och biogasolen i

väntan på nya statsstödsbeslut

– Troligen inte en enskild lösning som fungerar för alla sektorer

– Energigas Sverige arbetar just nu med att ta fram en palett av lösningar som kommer att 

kommuniceras inom kort

• Undersök möjligheterna att införa EU:s minimiskattenivå på biogas och biogasol, och anmäla stödet under 

gruppundantagsförordningen.

• Ökat stöd till produktion av biogas

• M.m.



Tack för 

uppmärksamheten!
Anna Wallentin

Avdelningschef Marknad och 

kommunikation

Ansvarig El och värme

Tel: 070-260 77 26

E-post: anna.wallentin@energigas.se
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