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Konjunkturinstitutet har givits möjlighet att lämna synpunkter på promemorian ”Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el”. I promemorian föreslås att:
1) undantag från skatteplikt för egenproducerad el utvidgas genom höjda effektgränser.
2) befintlig skattenedsättning via avdrag i deklarationen för skattepliktig egenproducerad förnybar el utvidgas till fullständig skattebefrielse via avdrag.
Förslagen anges ligga i linje med ambitionen att det ska vara (s 13, 16): ”… enklare och mer
lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk…”.
Konjunkturinstitutet har inga detaljerade synpunkter på promemorians förslag, men givet att
syftet är att öka investeringar i förnybar energi för eget bruk har vi ett antal mer övergripande
kommentarer. 1
Den första rör förslagens additiva effekter. Av promemorian framgår inte hur mycket ny
egenproducerad el som bedöms tillkomma på grund av förslagen. Istället anges bland annat
att förslaget om utvidgad effektgräns kommer att leda till att fler befintliga anläggningar som
producerar egen el beviljas undantag från skatteplikt (s 17). I promemorian finns inte heller
någon gedigen konsekvensanalys av förslagens interaktion med annan befintlig styrning, som
också skapar incitament till egenproduktion av el, exempelvis investeringsstöd. Sammantaget
är därmed förslagens additiva effekter, det vill säga hur mycket ny egenproducerad el som de
leder till, synnerligen oklara.
En andra kommentar rör förslagens bristande förmåga att bidra kostnadseffektivt till målet
om 100 procent förnybar elproduktion 2040. Ett utvidgat riktat stöd till viss förnybar elproduktion innebär att subventionen på marginalen mellan småskalig och storskalig förnybar elproduktion skiljer sig åt. Olika prissättning på förnybar el innebär att målet inte nås kostnadseffektivt.
Slutligen, i promemorian anges att förslagen (s 21): ”… bedöms indirekt bidra till miljömålen
begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö samt till det globala målet hållbar
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energi för alla. I ett globalt perspektiv är det centralt att fossil elproduktion ersätts med fossilfri elproduktion. I det sammanhanget kan solenergi spela en viktig roll.”
Konjunkturinstitutet finner det mycket oklart på vilka grunder dessa slutsatser baseras. Energimixen skiljer sig väsentligt mellan olika länder och flertalet länder har en relativt hög andel
fossil elproduktion. För att minska denna andel kan solenergi spela en roll. Sverige har dock
en i det närmaste fossilfri elproduktion som dessutom ligger under EU ETS. Förslagen bör
därför motiveras på andra grunder än att bidra till det svenska miljökvalitetsmålet ”begränsad
klimatpåverkan”. Målet om förnybar elproduktion till 2040 kan vara ett sådant. Av promemorians konsekvensanalys framgår att förslagen bedöms stimulera till en ökad utbyggnad av i
första hand solel (s 17). Andelen solenergi i Sverige är dock liten (under en procent), trots relativt omfattande riktade statliga satsningar. Konjunkturinstitutet befarar därför att förslagen
endast marginellt kan bidra till detta mål.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande
har varit Pelle Marklund. I den slutliga handläggningen av remissvaret har också Anna
Dahlqvist deltagit.
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