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SAMMANFATTNING 

Konjunkturinstitutet har givits möjlighet att lämna synpunkter på promemorian ”Avskaffad 

avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar”. Promemorian 

föreslår att avfallsförbränningsskatten avskaffas och att skattenedsättning för datorhallar 

slopas. Konjunkturinstitutet anser att det är viktigt att vara långsiktig i skattepolitiska beslut 

för att möjliggöra för företagen att ta effektiva investeringsbeslut. Att införa nya skatter och 

skattenedsättningar, för att sedan efter ett fåtal år ta bort dem, motverkar en sådan 

förutsägbarhet. Före beslut om förändringar tas bör effekten av tidigare satta skattenivåer 

utvärderas, detta har gjorts när det gäller avfallsförbränningsskatten men inte 

energiskattenedsättningen för datorhallar. Konjunkturinstitutet instämmer därför med 

Finansdepartementets bedömning att avfallsförbränningsskatten bör avskaffas men anser att 

en slopad energiskattenedsättning för datorhallar bör föregås av en utvärdering av 

nedsättningens effekter.  

AVSKAFFAD AVFALLSFÖRBRÄNNINGSSKATT 

Skatteverkets utvärdering visar att avfallsförbränningsskattens effekt på 

materialåtervinningen har varit försumbar på kort sikt och att skattens effekt troligen är 

relativt liten även på längre sikt. Utvärderingens slutsats är således att skatten inte på ett 

verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt styr mot skattens mål om en mer resurseffektiv och 

giftfri avfallshantering. Konjunkturinstitutet instämmer i denna bedömning. Detta var även 

slutsatsen i den utredning som föranledde skattens införande (SOU 2017:83). Även tidigare 

avfallsförbränningsskatt, riktad mot hushållsavfall som fanns mellan 2006–2010, togs bort 

efter att det konstaterades att den inte styrde mot de mål som motiverade dess införande 

(SOU 2009:12).  

SLOPAD ENERGISKATTENEDSÄTTNING FÖR DATORHALLAR 

Nedsättning av energiskatt för datorhallar infördes 2017 med syftet att förbättra 

datorhallarnas konkurrensvillkor, attrahera investeringar och skapa förutsättningar för fler 

jobb. Enligt Riksrevisionen (RiR 2022:18) gjordes inga kopplingar till energipolitiken i 

underlagen till beslutet trots att dessa var uppenbara. Promemorian föreslår en slopad 

skattenedsättning för datorhallar utifrån energipolitiska skäl. Dels anges att Rysslands 

invasion av Ukraina kraftigt har ändrat förutsättningarna för den europeiska elmarknaden, 

dels anges att andra delar av ekonomin behöver mycket el för att skapa nya jobb inom den 

gröna industrin. Därför bör, enligt promemorian, ytterligare incitament ges till datorhallar för 

att påskynda energieffektiviseringen i branschen.  
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Konjunkturinstitutet instämmer i Finansdepartementets bedömning att datorhallar bör ges 

samma förutsättning som andra företag i tjänstesektorn utifrån de energipolitiska målen. 

Däremot bör dagens situation med krig i Ukraina inte föranleda någon ny bedömning. Kriget 

har lett till högre elpriser som ger kraftiga incitament till energieffektivisering även för 

datorhallar. Vidare bedömer Konjunkturinstitutet att för att inte påverka tilltron till 

stabiliteten i skattesystemet, och därmed hämma framtida investeringar, bör en förändring av 

skattereglerna föranledas av en grundlig utvärdering av huruvida skattenedsättningen har 

uppfyllt sitt ursprungliga näringspolitiska syfte. I detta fall bör även en sådan utvärdering 

inkludera en analys av en potentiell målkonflikt mellan de näringspolitiska och energipolitiska 

målen. Detta görs inte i promemorian.  

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Albin Kainelainen. Föredragande har varit 

Charlotte Berg.  
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