
Skatteutskottets betänkande 

1983/84:9 
om beskattning av energi m. m. (prop. 1983/84:28 och 1983/84:37) 

Sammanfattning 

1 detta hetiinkande behandlar utskottet propositilln 28 som innehiilkr dels 

förslag till framtida riktlinjer i fr:°1ga 0111 energiheskattningrn, dels vissa 

förslag till omedelbara iindringar hetriiffande heskanningen av inhemska 

hriinslcn. kol. elcktrieitL't och bensin som anviinds i flygplan. Fiirutllrn de 

motioner som väckts i ärendet tar utskottet också upp vissa motioner med 

anknytning till energibeskattningen från förra riksmötet. Utskottet tillstyr

ker propositionen och avstyrker motionerna. 

I betiinkandL't bel1andlas iivcn proposition 37 i vad den avser t:n detaljiind

ring i mcrviirclcskattelagen Slllll föranleds av de iindringar i fraga om skatten 

p<"i cigarettpapper m. 111. som utskottet tillstyrkt i sitt hctiinkamk 198J/84:7. 

Proposition 28 

Regeringen (industridepartementet) föreslår i proposition 1983/84:28 att 

riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

1. lag om iindring i lagen ( 1957:262) om allmiin L'ncrgiskatt, 

2. lag om ändring i lagen ( 1%1 :372) om bensinskatt. 

3. lag om iindring i lagen ( 1%8:43ll) om mcrviirdeskatt, 

4. lag om iindring i kommunalskattl'lagcn ( 1928:37ll), 

5. lag om iindring i lagcn ( 1974:992) om ncdsiittning a\ allmiin cnngiskatt. 

I propositionen läggs fram flirslag till vilka grundläggande principer som 

bör giilla för beskattningen inom ent:rgiomradet. Som en grundläggande 

princip hör gälla att skattesystemet bör friimja tillkomsten av de energiin

vcsteringar for oljeersiittning och energihushållning som enligt 1981 års 

.:nergipolitiska beslut bör genomföras under 1980-talct. Hänsyn bör också 

tas till olika energikällors .:ffekter p;'1 miljön. bytesbalansen, försöijnings

trygghcten, sysselsättningen och den industriella utvecklingen. Den nuva

rande ordningen med ditkrcnticradc punktskatter bör bchäHas. Merv~ir

deskatten bör inte utvidgas till att omfatta energiområdet. 

Propoo;itionen innehåller även förslag om att inhemska briinslen skall 

undantas från mervärJesk<ill och fr•in förmänsbeskattningen vid inkomst

taxeringen. 

Skallen p[t kol föreslfts nu höjd till 97 kr. per ton. Undantag föreslås för 

kol och kob ;;om anviinJs i inetallurgiska processer. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den I januari 1984. 

För naturgi1s aviseras ett kommande lagförslag om skattcs;:itsen 30!1 kr. 

per I 000 m '. 

Riksdagen 1983!8./. fnc1111/. Nr9 

SkU 1983/84:9 
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Proposition 37 

I proposition 37 föreslår regeringen (finansdepartementet), såvitt nu är i 

fråga, att riksdagen antar ett vid propositionen fogat förslag till lag om 
ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt. 

Förslaget i propositionen innebär att undantaget från mervärdeskatt vid 

viss införsel av cigarettpapper m. m. tas bort. 

Lagförslagen 

Lagförslagen har följande lydelse st.>dan de h:hla förslagL'n till lag om 

iindring i lagL'n ( 1968:-BO) om mcrviirdL'skatt (lagförslag 3) sammanfogats. 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1957: 262) om allmän energiskatt 

Hiirigenom föreskrivs att 24 och 25 §§ samt bilaga I till lagen (1957: 262J 
om allmän energiskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

f\'11rnrande lydelse Fiircslagen lydelse 

24 §2 

I lkklaration som avses i 23 § 

mom. får avdrag göras för bränsk. 
som 

al i beskattat skick förvärvats 
för ilterforsäljning eller förbrukning 
i egen rörelse. • 

bl återtagib i samband med {iter
gång av köp, 

c) förbrukats av eller försälts till 
kommunikationsföretag för ban
drift eller därmt:d likartat ändamål. 

d) förbrukats eller försålts för 
förbrukning i fartyg som inte: ·.·n
vänds för fritidsändamäl dler annat 
privat ändamiil, eller i lufifanyg. 

el av den skallskyldigc eller för 
hans räkning utförts ur riket eller 
forts till svensk frihamn för annat 
ändamål än att förbrukas där, 

f) förbrukats eller försålts för 
förbrukning för annat ändamål än 
energialstring eller förbrukning, i 
samband med fabriksmässig till
verkning av motora. för avprov
ning av motorer å provbäud eller å 
annan dylik anordning utan att 
transportmedel därvid framföres, 

gJ förbrukats för framställning 
av ben-.in eller i förteckningen angi
vet bränsle eller för produktion av 
annan sbttepliktig elektrisk kraft 
iin ~t1dan som avses i 25 § första 
stycket dJ, 

hJ försålts med förlust för den 
skattskyldige, i den mån förlusten 
hänför sig till bristande betalning 
frän köpare. 

' L1g.:11111111ry.:kt 1975: 272. 
Scn;"l<.: lyd..:!\.: av lagen' ruhrik 1975: "!.72. 
~ Scaa>l<= lydelse 1983: 178. 

I deklaration ~om avses i 23 § 

mom. får avdrag göras for bränsle, 
som 

al i beskattat skick förvärvats 
för iircrförsäljning eller förbrukning 
i egen rörelse, 

bl i11ertagits i samband med åter
gång av köp. 

c) förbrukats av elh:r försålts till 
kommunibtion~förctag för ban
drift eller därmed likartat ändamål. 

dJ förbrukats clkr försålts för 
förbrukning i /11j(fi1rryg ella i far
tyg. nilr /11jrfartyger <'ller _timygct 
inte används för fritidsändamttl el
ler annat privat ändamål. 

ei av den skauskyldige eller för 
hans räkning utförts ur riket eller 
förts till svensk frihamn för annat 
ändarna! än au förbrukas där. 

fJ förbrukats eller försålts för 
förbrukning för annat ändamål än 
energialstring eller förbrukning, i 
samband med fabriksmässig till
verkning av motorer, för avprov
ning av motorer il provbädd eller å 
annan dylik anordning uran all 
transportmedel därvid framföres, 

g) förbrukats för framställning 
av bensin eller i förteckningen angi
ver bränsle eller för produktion av 
annan skallt:pliktig elektrisk kraft 
än sådan som avses i 25 * första 
stycket dl. 

h) försålts med förlust för den 
skauskyldige. i den mån förlusten 
hänför sig till bristande bt:talning 
från köpare. 

A 1•dmg får ä1·e11 göras ji'ir kul
hriinslen .10111 förhmkat.1 eller för
sålrs för f(>rhrnkning i m<'lal/11r
giska processer, i den mtln m·Jrag 
inre har ;.{jorrs enligt första .1·1ycker 
j). 
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N111·arw1de lydelse Föreslagen lydelse 

25 §3 

I deklaration som avses i 23 § 2 moril. får avdrag göras för elektrisk kraft. 
som 

a) levererats till kommunikationsföretag för bandrift eller därmed likar
tat ändamiil eller överförts till annat land. 

b) förbrukats eller försålts för förbrukning för annal ändamål än ener
gialstring eller för användning i omedelbart samband med sådan förbruk
ning eller vid framställning av bensin eller i förteckningen angivet skatte
pliktigt bränsle. 

cl försiilh med förlu~t för den redovisningsskyldige, i den mån förlusten 
hiinför sig till bristande ·betalning fr{u1 förbrukare eller icke n:gistrerad 
distribu!llr av dektrisk kraft, 

dl producerats i monryck~;anläggning och förbrukats i egen industriell 
verksamhet. 

Avdrag fiir även göras för skall 
för bensin eller an11at bränsle. som 
förbrukats vid produktion av annan 
skattepliktig dt:ktrisk kraft ;in sa
dan ~om avses i första ~tycket d). i 
den mfö1 avdrag ickl· gjorts enligt 
24 § gJ eller enligt 7 s I mom. i) la
gen ( 1901: 372) om bensinskatt. 

Avdrag fär även göras för skall 
för bensin eller annat bränsle. SLllll 

förbrukats vid produktion av annan 
skattepliktig elektrisk kraft än sii
dan som avses i första stycket d), i 
den män avdrag icke gjorts enligt 
24 §,tår.Ha stydet g) eller enligt 7 § 

I mom. fi>r.1·ta stycket i) lagen 
( 1961: 372) om bensinskatt. 

Bilaga I till lagen (1957: 262) om allmän energiskatt4 

N111·11rwule lydels1· 
Förtccl\ning över vissa bränslen för \·ilka allmän energiskatt skall erläggas 

Tullta.\c- Uransk 
numm.:r 

ur 27.01 
ur 27.VI 

/il' 27.02 
/Il' 27.tJ.I 
111· 27.0.J 
ur 27 10 

ur27.IO 

St<'11J.:o/ 
S1t·11kol.1.1·1\'hh .1/11111 .l'l<'llk11!.1hriketta och /iJ.:11wul1' 
ti1sta hra11:1"/,•11, /i-<1111.1·1<illdu '"' S1t·11k<1/ 
.BmnJ.:, 1/shri!-,·1 rer 
/\ ok .. 1 och J.:0J.:sh1 ik<'ll<'l' 
/\t>A.l'.l'/.\'/J/J 
hitugen med tilbat> SC•m möjliggör drift av ,nabb-
g~.:nde dil·selmotur . . . . . . . ... 
Motnrbrirnnoljor. eldningsliljor och bunkcrnljor 
:\11111. Skallen pii oljor beriiknas dtcr \'arans fak
tun:'.rade 111lym. Kan skancn icke bcrakmi,; pil ,i1· 
dant siitt cll1:r_,kn fak1~1rcring annorledes iin cnligt 
vedertagna grunder. ager bcskattningsmyndighe
tcn fastst:iH:i gru11d<'r fur baakning a1· volymen. 

J Senast.: lydehl' l'17'J: 532. 
' Senaste lyddse 1'1~3: 531. 

Skattesats 

12 kr. för wn 

6 J.:r. f;'ir 1,111 
(> kr .. tiir 1011 

14 År .. /('irton 
6 kr.ji·ir 1011 

.Jllkr.forrn' 

.JI I kr. for 111
1 
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Fiireslagen lydelse 
Förteckning över ,·issa bränslen för ''ilka allman energiskall skall erläggas 

Tulltaxe- Bränsk 
numm<:r 

ur 27.01. 
27.02 

e/la 
27.04 

ur27.IO 

ur 27.10 

Kolbriinslen ....................... . 
Fotogen med tillsats som möjliggör drift av snabb-
giicndt= dieselmotor ............ . 
Motorbrännoljor. eldningsoljor och bunkeroljor 
Anm. Skallen på oljor hcriiknas efter varans fak· 
turcrade volym. Kan skallen icke beräknas p;\ sil.
dant säll eller sker fakturering annorkdes än enligt 
vedertagna grunJer. iigcr beskattningsmyndight=
ten fastställa grunder för beräkning av volymen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1984. 

Skallt=Sah 

97 kr. för wn 

411 kr. för m' 
411 kr. för m 1 

5 

De äldre bestämmelserna gäller fortfarande i fråga om avdrag som hän
för sig till redovisningsperioder som slutar före ikraftträdandet. 
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2 Förslag till 

La!? om ändring i lagen (I% I: 372 I om bensinskatt 

Härigenom föreskrivs att 7 § I mom. lagen 11961: 3721 om bensinskatt 1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11de lydelse Föreslagen lydelse 

7§ I mom.~ 

1 deklaration får avdrag göras för 
bensin. som har 

al förvärvats för återförsäljning 
eller förbrukning i egen rörelse och 
för vilken skattskyldighct tidigare 
inträtt. 

hJ återtagits i samband med åter
gång av köp. 

cl förbrukats eller försålts för 
förbrukning för framdrivande av 
tåg eller fordon åjärnväg. 

dl förbrukats eller försålts för 
förbrukning för Jramdrimnde ai· 

luftfartyg. härunder inbegripet 
start av irke motordri1·et flygplan. 
eller för varmkikning eller pro1,kiir
ning m· luj(furtygs motor. 

e) förbrukats eller försälts för 
förbrukning. i samband med fa
briksmässig tillverkning av mo
torer. för avprovning av motorer å 
provbädd eller å annan dylik anord
ning utan all transportmedel därvid 
framföres. 

0 förbrukats eller försålt~ för 
förbrukning för annat tekniskt än
damål än motordrift. om annat inte 
framgår av andra stycket. 

g) av den skattskyldige eller för 
hans räkning utförts ur riket eller 
förts till svensk frihamn för annat 
ändamål än all förbrukas där. 

h) försålts med förlust för den 
skattskyldige. i den mån förlusten 
hänför sig lill bristande betalning 
från köpare. 

il förbrukats eller försålts för 
förbrukning vid produktion av skat
tepliktig elektrisk kraft. 

1 Lagen omtryckt 1975: 274. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 274. 
! Senaste lydcl~e 1981 ;.130. 

r deklaration får avdrag göras för 
bensin, som har 

a) förvärvats för återförsiiljning 
eller förbrukning i egen rörelse och 
för vilken skattskyldighet tidigare 
inträtt. 

bl återtagits i samband med åter
gång av köp. 

cl förbrukats eller försålts för 
förbrukning för -framdrivande. av 
tåg eller fordon åjärnväg, 

d) förbrukats eller försålts för 
förbrukning i luftfartyg, niir det inte 
anl'iinds för fritidsiindamål eller 
annat prii'at iindamål. 

e) förbrukats eller försålts för 
förbrukning, i samband med fa
briksmässig tillverkning av mo
torer. för avprovning av motorer å 
provbädd eller å annan dylik anord
ning utan att transportmedel därvid 
framföres, 

0 förbrukats eller försålts för 
förbrukning för annat tekniskt än
damål än motordrift. om annat inte 
framgår av andra stycket, 

g) av den skattskyldige eller för 
hans räkning utförts ur riket eller 
förts till svensk frihamn för annat 
ändamål än att förbrukas där, 

h) försålts med förlust för den 
skattskyldige. i den mån förlusten 
hänför sig till bristande betalning 
från köpare. 

i) förbrukats eller försålts för 
förbrukning vid produktion av skat
tepliktig elektrisk kraft. 
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Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

Avdrag enligt första stycket f) får inte göras för 
I. bensin som har använts för framställning av vara som är lämpad eller 

avsedd för motordrift. 
2. bensin som avses- i I ~ första stycket a) och som är avsedd för annat 

ändamål än motordrift, eller motoralkohol. när varan har förpackats eller 
försålts för att förpackas i särskild förpackning om högst en liter. 

3. gasol som med hänsyn till försäljningsform, kvantitet eller förpack
ning har karaktär av butiks vara. 

Har skattskyldighet inträtt för en vara som avses i andra stycket 2 eller 3 
får avdrag ändå göras enligt första stycket O. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1984. 
De äldre bestämmelserna gäller fortfarande i fråga om avdrag som hän

för sig till redovisningsperioder som slutar före ikraftträdandet. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1968: 430) om mervärdeskatt 

Härigenom föreskriv~ att 8 ~ lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt 1 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N111'l1rande /yclt'lse 

Frän skatteplikt undanlas 

Fiircslagen /vclelse 

8 ~~ 

I) skepp för yrkesmässig sjöfart. fartyg för yrkesmässigt fiske eller för 
bogsering, bärgning eller livriiddning, luftfartyg för yrkesmiissig person
eller godsbefordran samt del. tillbehör och utrustning till sådant fartyg eller 
luftfartyg, när varan säljes eller uthyres till den som iiger fartyget eller 
luftfartyget eller den som varaktigt nyttjar detta enligt avtal med iigaren 
eller när varan införes till landet fö"r ägarens eller nyttjanJeriittshavarens 
räkning. 

2) krigsmateriel som är underkastad utförselförbud o~h del till sadan 
krigsmateriel. niir varan säljes till staten för militärt bruk eller för di:tta 
ändamM införes till landet för statens ri\kning. 

3) Wkemedcl som utlämnas i:nligt recept eller s:iljes till sjukhus eller 
införes till landet i anslutning till s~ldan utlämning eller för~iiljning. 

4) raolja. elektrisk kraft, värme 4) "n'1olja. elektrisk kraft. viirme 
samt gas och annat bränsle för upp- samt gas ot:h annat bränsle för upp-
viirmning eller energialstring. dock viirmning eller energialstring. dock 
icke i·ecl. ton'. T-sprit eller annan inte T-sprit eller unnan fotogen än 
fotogen än flygfotogen och fotogen flygfotogen och fotogen för drift av 
för drift av snabbgående dieselmo- snabbgf\ende dieselmotor. 
tor. 

5) allmän nyhetstidning. 
fil periodiskt medlemshlad eller periodisk personaltidning. när varan 

tillhandahålles utan vederlag eller till utgivaren. medlem eller anställd dler 
införes till landet under mL1tsvar<111de förutsiittningar. annan periodisk pub
likation som väsentligen framstår som organ för sammanslutning med 
huvudsakligt syfte att verka för religiöst. nyktcrhetsfr~imjande, politiskt. 
miljöv<irdande. idrottsligt eller försvarsfriimjande ändam~il eller att företrii
da handikappade eller arbetshindrade medlemmar samt utländsk periodisk 
publikation av annat slag när prenumeration p;i s<ldan publikation förmed
las mellan prenumerant och utHindsk utgivare eller niir sådan publikation 
inkommer direkt till prenumerant. 

8) sådant alster av hildkonsl som iigs av upphovsmannen eller dennes 
dödsbo. 

9) vatten från vattenverk. 
10) varulager. inventarium och annan tillgång som tillhör verksamhet. 

när överlåtdse sker i samband med överlfitelse av verksamheten eller del 
diirav. fusion eller liknande förfarande. 

12) trycksak som iir tullfri enligt 12) tryck~ak som iir tullfri enligt 
tulltaxan ( 1977: 975l och framkallad tulltaxan ( 1977: 975) och framkallaJ 
eller enbart c:xponerad mikrofilm. eller enbart exponerad mikrofilm. 

1 Lagen omtrv.:kt 197'1: 304. 
Senaste lydebc av lagens rubrik 1974: 885. 
'Senast~ lydelse 1982: 288. 
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Nuvarande lydelse 

niir varan införes till landet som 
gi·1va eller annar<; utan vederlag. 
samt spritdryck. vin. starki.il. to
baksvara. cigarrettpappa och ci
garretthylsu vid införsel till landet i 
den ordning som avses i 18 § 4 la
gen ( 1977: 293) om handel med 
drycker eller i I 9 andra stycket la
gen ( 1961: 394) om tobaks skatt. 

9 

Föreslagen lydelse 

niir varan införes till landet 'illll1 

g~lva eller annar'> utan vederlag. 
samt spritdryck. vin. starköl och 
tobak~vara vid införsel till landet i 
den ordning som avses i 18 § 4 la
gen (1977:293) om handel med 
drycker eller i I * andra stycket la
gen t 1961: 394) om tobaksskatt. 

I Tl frimärke. dock icke vid omsiittning eller införsel i särskild för hutiks
försiiljning avsedd förpackning. 

14) dentalteknisk produkt. niir den tillhandahålles tandWkare. dcntal
tekniker eller den för vilken produkten är avsedd. 

(Se vidare anvisningarna.) 

Denna lag träder i kraft den I januari 1984. 
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4 Ftirslag till 

Lag om ändring i kommunalskattclagen (1928: .'70) 

Härigenom föreskrivs att punkterna 4 tlCh ) av anvisningarna till 21 ~ 
kommunalskattelagen ( 1928: J70l skall ha nedan angivna lydel'c. 

Anvisningar 
till 21 ~ 

4. 1 Till intäkt av jordbruk 4. Till intiikt av _jordbruk 
med binäringar hänförs intiikt med hin;iringar hänförs intäkt 
genom avyttring av djur och andra genom avyttring av Jjur och andra 
varor eller produkter. Vidare hän- varor cllt:r produkter. Vidare hän
förs hit intäkt genom annan in- for~ hit in1äkt genom annan in
komstgivande användning av jord- komstgivande ;inviindning av jord
brukets eller dess binäringars als- brukets eller de5s biniiringars als
ter. inventarier eller arhetspcr- ter. inventarier eller arhetsper
~onal. såsom körslor. uthyrning av sona!. såsom körslor. uthyrning av 
dragare. maskiner o. d. Hit hänförs dragare. ma~kiner o. d. Hit hänförs 
även värdet av vad den skattskyldi- även värdet av vad den skallskyldi
ge direkt har tillgodogjort si1~ av ge direkt har tillgodogjort 'iig av 
jordbrukets eller dess binäringars jordbrukets t:ller dess binäringars 
avka~tning för sin. sin familjs eller avkastning för sin. 'in familjs eller 
annan hushållsmedlems räkning cl- annan hushållsmedlems räkning. 
ler för avlöning eller liknande ve- dock i11tl' 111· /Jrii11sle11 fi"ir 11pp
derlag åt personal. som inte har till- 1·iir11111i11i: m bostad på.fu.1tii:hetc11. 
hört den skattskyldiges hushåll. el- eller för avlöning eller liknande ve
ler för förädling eller förbrukning i derlag åt per~onal. som inte har till
rörelse. som har drivits av den hört den skattskyldiges hushåll. cl
skattskyldige, eller för utgörande ler för förädling eller förbrukning i 
av undantagsförmåner eller annan rörelse, som har drivits av den 
förpliktelse som har ålegat den skattskyldige, eller för utgörande 
skattskyldige i förhållande till nå- av undantagsförmåner eller annan 
gon som inte har tillhört hans hus- förpliktelse som har ålegat den 
håll. skattskyldige i förhållande till nå-

gon som inte har tillhört hans hus
hall. 

Värdet av sådan ny-. till- elkr ombyggnad eller annan därmed jämförlig 
förbällring som avses i punkt 6 andra stycket av anvisningarna till 22 * och 
som bekostats av arrendator eller annan nyttjanderiittshavarc utgör intiikt 
av jordbruksfastighet för jordägaren för beskattningsår då nyttjanderätts
havarens rätt till fastigheten upphört, om förbättringen utförts under tid 
varunder jordägaren innehaft fastigheten. Intäkten beräknas på grundval 
av tillgångens värde vid tidpunkten för nyttjanderättens upphörande till 
den del tillgången bekostats av nyttjanderättshavaren. Har nyttjanderiitts
havaren erhållit ersättning av jordägaren för förbättringen. utgör ersätl
ningen intäkt av jordbruksfastighet för nyt\janderättshavaren. 

Sådan gottgörelse för utgift eller kostnad. som arbetsgivare uppburit 
från pensions- eller per5onalstiftclse. räknas som intäkt av jonlhruksfas
tighet. om avdrag för avsättning till stiftelsen medgivits vid beriikning av 
nettointäkt av jordbruksfastighet. 

1 Senaste lydelse 1981: 295. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Redovisar arbetsgivare enligt lagen om !ryggande av pensionsutfästelse 
m. m. i sin balansräkning en post Avsatt till pensioner. äga 28 ~ I mom. 
sjätte-nionde styckena motsvarande tillämpning i fråga omjonlbruksfas
tighet. 

5. 2 Till intäkt av skogsbruk 
hänförs ersättning för avyttrade 
skogsprodukter samt ersättning på 
grund av upplåtelse av avverk
ningsrätt till skog. Vidare hiinförs 
till intäkt av skogsbruk värdet av 
skogsprodukter. <;om den skattskyl
dige har tillgodogjort sig för ny-. 
till- eller ombyggnad eller för repa
ration och underhMI av byggnader, 
markanläggningar och inventarier 
på fa~tigheten eller i övrigt för sin 
eller sin familjs räkning. dock ej 
1·edbriins/e. eller för arbetsper<;ona
lens behov eller i annan av den 
skattskyldige bedriven verksamhet. 

5. Till intäkt av skogsbruk 
hänför~ crsiittning för avyttrade 
skogsprodukter samt ersättning på 
grund av upplåtelse av avverk
ningsriitt till -;kog. Vidare hiinförs 
till intäkt av skogsbruk värdet av 
skogsprodukter. som den skattskyl
dige har tillgodogjort sig för ny-. 
till- eller ombyggnad eller för repa
ration och underhiill av hyggnader. 
markanläggningar och inventarier 
p;l fastigheten eller i övrigt för sin 
eller sin familjs räkning. dock inte 
briinslen .fiir 11ppl'iirm11ing m· ho
stad påfi1stigheten. dl er för arbets
personalens behov eller i annan av 
den skattskyldige bedriven verk-
samhet. 

Ersättning på grund av fastighetsavyttring utgör inte i något fall intäkt av 
skogsbruk (ifr 27 ~och punkt 2. a. av anvisningarna till 36 ~). Vad nu sagts 
giiller även ersättning på grund av sådan marköverföring som avses i punkt 
4 första stycket av anvisningarna till 35 § och engångsersiittning på grund 
av allframtidsupplåtelse enligt andra stycket sistnämnda anvisningspunkt. 

Ersättning för avyttrade skogsprodukter samt ersättning på grund av 
upplåtelse av avverkningsrätt utgör inte intäkt av skogshruk till den del 
ersättningsbeloppct behandlas som engfmgsersättning på grund av allfram
tidsuppli\telse (jfr punkt 4 tredje stycket av anvisningarna till 35 * l. 

Övergår avverkningsrätt till skog till ny ägare på· annat sätt än genom 
köp. byte eller därmed jämförligt fång skall anses som om avverkningsriit
ten avyttrats för ett vederlag motsvarande dess marknad~pris vid över
gången och som om vederlaget betalats kontant. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1984 och tillämpas första gången 
vid 1985 års taxering. Äldre bestämmelser gäller dock i fräga om räken
skapsår som påbörjats före utgången av år 1983. 

~ Senaste lydelse 1979: 500. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1974: 992) om nedsättning av allmän energi
skatt 

Härigenom föreskrivs att i lagen ( 1974: 992) om nedsättning av allm~in 
energiskatt skall införas två nya paragrafer. 4 och 5 *~· av nedan angivna 
lydelse. 

N11\'{/ra11de lydelse F1)reslagen lydelse 

4 ~ Riksskattci·erket fär f)() 1111.16-

h.an medge äterhctlll11i11g m· e11a
giskatf p,/ cldtrisÅ krr!fi som .fi'ir
hmklltS i 1'11 dektri.1k panna .fi'ir pro
duktion il\' hctr11tte11 eller ä11ga 1111-

der.fi'imtsiitt11i11g att 
I. elpannans t:ffrkt iii·crstigcr en 

megl/H'att, 
2. ingen oljebaserad produktion 

a1· elektrisk kraft fwr fiirekommit 
inom landet ai· energihi1/a11.1.1kiil 
under 1•11 si11nmanhii11gande period 
om 111i11st fem dygn dcs.1:fi.irin11a11. 

3. 1·iim11'helw1·e1 wufrr de tider 
då en eft:ktrisk flll/11111 inte 11t11yttjas 
kan tillgodoses pil a111111t siitt. · 

..:. miiTlirl/1'/äsning har gjorts i 
hörjan och slutet m· den period som 
<ltcrhetalningcn a\'Ser, och 

5. i ji-åga om inkiipt krqfi. siir
skilt a1·tal har triiffats .1om innehiir 
att le1·eransen kan m·brytas 111· lc-
1·ei·antörcn niir sä er.fimlras 1ff 

kN1fisy.1tcmskiil. 
5 .~ Har, på grund l/\' oriktig upp

gifi från siikanden eller pc/ grund a1· 

fe/räkning. misskri1'11ing eller annat 
11ppenhart f('irbiseendc. ett .felaktigt 
helopp jiiststiillts med tillämpning 
m· 2. 3 eller 4 .§ ellN m· hesl11t som 
har meddelats med stiid m· dessa 
he.Hämmelser. iir siikandcn skvldig 
att till stat.1Terket inhetala n1d han 
pd detta siitl oriktigt har rrhlillit. 

En åtgärd i syfte att ta t/t ett orik
tigt erhållet belopp får intf' 1·fr/tas 
.ffnare iinfem år efter 11tgä11gen m· 
det kalenderår under 1·i/ket belop
pet lwr fastställts. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1984. 
De nya besHimmelserna i 4 * tillämpas i fråga om elektrisk kraft som har 
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förbrukats efter ikraftträdandet. De· nya bestiimmelserna i 5 ~ tillämpas i 
fr[1ga om oriktig uppgift som har lämnats efter ikraftträdandet och. niir det 
giiller felriikning. mi.,skrivning eller annat uppenbart förbiseende. i fråga 
om belopp som har fastställts efter ikrafttriidandet. 

l\lotionerna 

Motioner väckta med anledning a\· propositionen 

J l)83/8-l:4-I a\' Rolf Clarkson ( m) 

I motionen yrkas att riksdagen a\'\'isar propositiunL'ns förslag om fiir~ind

ringar i riitlcn till avdrag för hL·nsinskatt och allmiin energiskatt i fri1ga om 

bensin som anviinds i luftfartyg enlighet med \'ad snm framhi1llits i 

motionen. 

1983/8-l:-l5 a\' Olof fohansson m. fl. (c} 

I motio.ncn yrkas 

I. att riksdagen gndkiinner dt· i motionen fi.irmdade riktlinjerna fi\r 

energiska ttepolitike n. 

2. att riksdagen beslutar att skatten på kol från den 1 januari 1984 skall 

uppgå till 140 kr./ton och fran den 1 januari 1985 till 275 kr./ton kol. 

3. att riksdagen hos regeringen begär en utredning av i vilken omfattning 

kolanvändning även skall belastas med samma avgifter som tas ut vid 

oljeanvändning. 

4. att riksdagen beslutar att skatten på naturgas skall uppgå till 205 

kr.Il 000 m'. 
5. att riksdagen hos regeringen hcmstiilkr om förslag att motoralkoholer 

producerade på inhemsk råvara skall vara skattefria. 

6. att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag om en skatterabatt 

för blyfri bensin och tlygbensin i enlighet med vad som anförts i motionen. 

7. att riksdagen hos regeringen hemstiillcr om förslag till förändringar i 

lagen om allmän energiskatt innebärande att restitution för el producerad av 

kol ej skall medges. 

1983/84:46 av Hans Petersson i Röstänga (fp) 

I motionen yrkas 

1. att riksdagen förklarar att svenskt kol är ett inhemskt bränsle, 

2. att riksdagen beslutar att svenskt kol ej skall beskattas. 

1983/84:47 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar 

1. att förslaget till lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt nu 

avslas, 

2. att den i motionen förordade successiva skatteuppräkningen i fråga om 

kol till en energilikformig nivå den 1 januari 1989 genomförs. 
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3. att som sin mening ge regeringen till kiinna de i miltionL'n förordade 

riktlinjerna för den framtida cnc:rgiskattepolitiken. 

11)83/84:-18 av Lars Werner 111. fl. (\'pk) 

I motionen yrkas att riksdagen med iindring av propnsition 198Ji8-1:28 

1. uttalar att en höjning av t:lskatten motsvarande den som genomfördes 

fr. o. m. den l juli 1983 också bör gälla industrienheters förbrukning utöver 

40 000 kWh/år, 

2. uttalar att företag och andra storförbrukare som genomför ambitiösa 

sparprogram inom elenergiomrädet skall kunna erhålla viss återbäring av 

skatt, 
3. beslutar avsl{1 förslaget om en stiindig hiijning av oljepriset genom 

skattehii jningar, 

-1. uttalar att beskattningen a\' naturgas biir siittas till 25 '; a\· ol.ieskattl'n. 

Motioner \'äckla under riksmötet 1982/83 

1982/S.3:708 a\' Stig .lost'fson m. fl. (e) 

I motionen yrkas att riksdagen hns rq,~eringen anh[llkr al! förm;lns\·iirdet 

av anviindningen av halm vid eget uttag vid inkomsttaxeringen inte asiitts 

annat viirde iin som mots\'arar kostnader för pressning. 

1982/83:712 av Knut Wachtmeister m. tl. (m) 

1 motionen yrkas att riksdagen uttalar sig fiir alt fiirm{111cn av halm som 

husbchovsbriinslc vid inkomsll axering inte i1siitts annat viirde iin vad som 

motsvarar kostnadL'rna för pressningen. 

1982/83: 1187 av Sven-Erik Nordin m. fl. (c) 

J motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag till nya regler 

för beskattning av vattenkraftsanläggningar.. 

1982/83:1656 (jfr 1655) av Rolf Clarkson m. fl. (m) 

I motionen yrkas 

1. att riksdagen begär att regeringen vidtar åtgärder för att förenkla 

regclsystemet med skatter och avgifter på bilismen, 

2. att riksdagen hos regeringen begär en utredning om möjligheterna att 

ersätta merviirdeskatten pii begagnade bilar med en avgift som tas ut i 

samband med ägarbyte, 

3. att riksdagen hos regeringen begär en utredning om förutsättningarna 

för en differentierad drivmedelsbeskattning. 

1982/83:1731 av Inger Josefsson (c) 

I motinnen yrkas att riksdagen beslutar att som 'in mening ge regeringen 

till kiinna att taxeringsrt'glerna hiir utformas sit att övergimgen till flexibla 

,·iirmcsyslL'm friimjas. 
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1982/83:1733 a\' Oskar Lindkvist (s) och Lars Ulandi:r (s) 

I motion<::n yrkas att riksdagen hm. l"L'geringL'll hegiir fiirslag till r<::gistrL·ring 

och beskattning av schaktmaskinL'r nch till utformning a\· ett tillstt1ndssys

tcm. allt enligt vad i motionen anförts. 

Skrivelser 

Till utskottet har inkommit skrivelser från Cementa AB. Svenska kraft

verksföreningen. Svenska elverksföreningen, Uppsala flygklubb, Experi

mental Aireraft Association och Svenska allmänflygföreningen. 

Yttrande från annat utskott 

Yttrande över propositionen och de med anledning därav väckta 

motionerna har avgivits av näringsutskottet (NU 1983/84:4 y). Yttrandet är 

fogat som bilaga till betänkandet. 

Utskottet 

Proposition 28 och motionerna 

Allmänna principer 

I propositionen lägger regeringen fram förslag till vissa riktlinjer för 

energiskattepolitiken under 1980-talet och föreslår- som utskottet återkom
mer till senare - ocks;I omedelbara :indringar i beskattningen av vissa 

hriinslt'n. 

De allm:inna principn fiir heskattningL·n som utvecklas i pnipositionen 

grundar sig delvis pii 1981 ars rnergipnlitiska hL'slut nch utgiir ett stiillningsta

gandc till energiskattekommillcns fi.irslag (SOL' I '!82: I 6-17) Skatt pi1 t'ncrgi. 

1981 ;1rs beslut innebiir att man bör strii\·a dtn att kraftigt minska \·:'1rt lands 

oljehcrnende och samtidigt skapa förutS:ittningar ft:ir all a\'\eckla brnkraf

ten i enlighet med utslaget a\· folkomriistningt·n i kiirnkraftsfri1gan Jl)Xll. 

Inriktningen hör enligt detta sliillning'1agande vara att suL·cessi\·t sl\r;1 iivn 

utvecklingen mot ett energisystem i huvudsak baserat pa \·araktiga. helst 

förnybara och inhemska cnergikiillnr 111L·d minsta mi\jliga miljiipa\·nkan. 

Enligt propositionen hör IK·skattningen ing(1 bland de eknnnmiska stnme

dcl som bör andndas akti\·t ull(kr Lkn period som 0111stiillningc11 a\· \'itrt 

cnL'rgisystcm p;lgi1r. En grundbggande princip för CllL'rgi,katteplllitikl'll biir 

Yara att friimja de t'llL'l'giin\·esteringar fiir o!jeersiittning och Clll'l'gihush;"til

ning som blir ge1lllmföras under 1980-takt. 1-liinsyn hiir lll'b~1 tas till olika 

energiLillors cffrkter pa miljön. hytcshalansen. fiir,iirjning,trygghete'n. 

sysst•biittningL'll och den industriella Ut\'ecklingcn. 
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Niir det giiller beskattnings11iv(1er 111. m. innt'liiir prnpl1sitio11L·n samman

fattningsvis att följande riktlinjer biir faststiillas för encrgiskattepolitikL·n 

under 1980-talet. Skatteändringar på olja bör vid behov vidtas för att 

[1stadknmma en inte odsentlig realprisstq!ring. Inhemska briinskn biir 

gynnas genom skattefrihet. Skatten p~i kol biir hiijas i etapper tills skatten pL'r 

energienhl't iir ca hiilften av skatten pii olja. Fiir naturgas biir giilla att skattl'n 

per enl'rgienhet iir ca tre fjiirdcdelar a\' skattl'n pii Plja. Drivmcdelsh(·-;katt

ningen bör främja fortsatt energihush~illning. Elanviindning inom indw;trin 

bör vara skattemiissigt gynnad i förhiillandl' till t'lanviindning for uppviirm

ning. Beskattningen av cl för uppviirmning biir ha \·i-;s följsamhL·t nwt 

beskattningen av olja. 

I motion -l:'i uttalar Olof fohansson m.n. (c) att amhitillnerna bör i·ikas 

ytterligare. Mltlsiittningen biir enligt motioniirl'rna vara att skapa L'tt 

dl'centraliserat energisystem i huvudsak baserat p[1 utnyttjande av inhl'mska. 

förnybara energikiillor nch en effrkti\· anviindning av den tillfiirda L'ncrgin. 

Syftl't med skattefi.iriindringarna bör vara att ge prisrl'latillnL'r pi"1 marknatkn 

som förhindrar uppk11msten av L'tt alltför stort elhl'rnemk llch av-;L·viirt 

gynnar anviindningen av inhemsk energi i fiirhiillande till utnyttjande av kol 

och olja. Beträffande beskattningsni\·;'\cr m. m. anförs i rnlltionl'n att kol och 

olja bör ha en energilikformig beskattning och att skat!L·n pi·1 naturgas hiir 

uppgil till hiilften av skattl'n pi1 olja. lmpurtnade miljiiviinliga enl'rgikiillor 

hör enligt mntioniirerna kunna f:'t en viss ··rnilji.irabatt" och skatten siittas 

liigrt• iin \'ad en L'nergilikformig heskatlnin~ ml'd lllja skulle m11ti\·L'ra. 

Inhemska fasta briinslen och alternativa tlri\"111edel pruduccradl' p:'1 inlK·mska 

riivaror hör ej beskattas. Undantag fr;1n L'll enl'rgilikfor111ig hl'skattning med 

olja bör kunna göras för drivllll'lkl och en liigre beskattning skl· niir 

ekonomiskt rimliga substitut s:iknas. 

Enligt 111oti11n -l7 a\' Knut Wachtmeistl'r 111. fl. ( 111) biir cnl'rgiskattcsatscr

na i princip \·ara cnergilikfnrmiga. :\.lotinniirl'rna anscr att L'\·cntuclla 

subventioner och direkta statssriid p<'t L'Ilt:rginmritdl't hiir rednvisas ÖJ1J1L'l och 

i normalfallet inte fa formen av skatterahattcr. I liirigl'nll111 upp11;1s att 

111arknadsmiissiga hiinsyn tilli1h spela den avgiirande rollen \·id onwandling

en av encrgisystl'mct. vilket enligt 111ntioniirl'rna hi.ir undl'rstiidja arbctct p<i 

att skapa balafö i samhiillsckllnomin. 

Lars Wernl'r 111. 11. (vpk) har i 111otit111 -l8 riktat inviindningar m11t 

propositionl'n såvitt a\·ser oljebeskattningcn. Enligt deras mening biir 

oljeskatten endast garantera att oljL'priset inte sjunker under nu\'arande 

nivi1. Dl' anser \'idare att skattu1 pi1 naturgas hiir vara 25 _c;. av oljcskattl'n. 

Niiringsutsknttet har i sill yttrande hitriitt fiirslagl'n i prnpositinnl'n och 

avstyrkt mntioncrna. Skatk'utskottet vill inlcdnings\·is frarnh<.tlla att skatte

uttaget inom energisektorn utgiir en stor dl'i a\· \ i1rt lands samladl' 

skatteuttag. För budgl't[1rct I !J82/8.3 uppgick dl' samlade inkumstl'rna a\· 

energiskatt och bensinskatt till ca 1 :'i miljarder krnnnr. Enl'rgi heskat t ningens 

utformning och nivå har också i stor utsträckning motiverats av statsfinan-



SklJ 19!rn84:9 l7 

siella skid. Samtidigt har vissa skattesatsL'r - t. ex. för bensin och ulja -

a\'\'iigts iiven med hiinsyn till kravL'l pii en biittre energihushallning. 

Utsknlll't har i olika sammanhang uttalat sig fiir principen att punktskatter 

bör vara neutrala i konkurrenshänseende. Den nuvarande energibeskatt

ningen har emellertid inte konsekvent utformats på detta sätt. Som exempd 

kan niimnas den nuvarande alltför laga beskattningen av kol. som också 

strider mot intentionerna för energipolitiken. 

Som anförs i propositionen föreligger det ett angeläget behov, inte minst 

för de beslutsfattare som ansvarar för stora och ekonomis_kt vittgående 

investeringsbeslut, av att väl genomt1inkta principer för beskattningen på 

hela energisektorn läggs fast för lång tid framåt. Utskottet instämmer också i 

uppfattningen att beskattningen i möjligaste miin bör samordnas med andra 

samhälleliga insatser på energiområdet. Bred enighet räder om att 1981 års 

energipolitiska beslut utgör en naturlig utgångspunkt för de överväganden 

som biir ligga till grund för den närmare utformningen av beskattningen. 

Mot denna bakgrund har utskottet inte något att erinra mot energiminis

terns uppfattning att energibeskattningen bör utformas så att energiinvestc

ringar för oljeersiittning och energihushällning främjas och att hänsyn tas till 

olika energikällors effekter på miljön, bytesbalansen, försörjningstrygghe

tcn, sysselsättningen och den industriella utvecklingen. Det är enligt 

utskottets uppfattning givetvis också önskviirt att andra energihushfillnings

frågor viigs in vid bedömningen och att man undviker regler som uppmuntrar 

till användning av energikällor som inte inte är försvarbara fran samhällseko

nomisk synpunkt. Samtidigt bör enligt utskottets uppfattning beskattningens 

statsfinansiclla betydelse och dess roll i fördelningspolitiken i möjligaste mån 

beaktas. 

Med anledning av vad som anfiirs i motinn -n \'i Il utskottet framhiilla att de 

angivna principerna givL'lvis innefattar att hiin~vn maste ta~ till L'nergiinne

hiillct i olika energivaror. Av propositionen framg;ir ocks;·1 att energiminis

tern beaktat detta vid sina iin:rviigamkn röramk skattl'niderna för nlika 

energivaror. Att som fiiresbs i mntioncn upphiija energilikformigheh:n till 

en huvudprincip biir dock inte komma i fr;iga. eftersom detta '>kulle strid;1 

mol önskem;ilet att kunna styra energikonsumtionen pit lfönpligt siitt och 

dessutom kunna medfiira en oliimplig beskattning av varor med li1gt 

energiinnehi\11. Liknande synpunkter kan liiggas iiven pa yrkandet i e

motionen 45 om att beskattningen i princip hör ske med enngilikformighe

ten som utg:i1ngspunkt men med \'ittgjcnde undantag. 

\frd det anförda tillstyrka utskottet prllpositiPnen i ifri1g<l\·aralllk del och 

avstyrker motionerna i motsvaramk delar i den miin de inte kan anses 

tillgtido~cdda gcnnrn vad utskottet anfört. 

En särskild fråga som tas upp i propositionen är huruvida energisektorn 

bör inordnas i mervärdcskattesystemet, eventuellt i kombination med en 

särskild styrmedelsskatt på vissa energislag. Energiministern har i likhet med 

2 l?iksilug.·11 I <JS.l.'84. f> rnm/ . .-\'r <i 
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fkrtakt rc111issi11sta11scr funnit att e'll s;id:i11 llrdning skulle' 111e·dfiir;111al'l'e·p

tahl;1 tiirddn!ngspll\itiska kll11';e'k\·e·11se·L till:1111p11i11gsprt1hll'11l lll'h :id111ini

strati\'a S\ ;irighe·le'r. l';i grund k1ra\' a\'\ isar hllll tk1111a t:111kc' nrh fiironbr i 

st;ilkt all nu\·aramk sys!L'lll nie'd difkrcntie'rade' punk!Sk:ittL'r he·h;ills. 

Knut Warhtnte'iste'I' 111. Il (111) :ir a\ lllll!salt uppf;1ll11i11g lll'h utl:tlar 

mnt iun 4 7 snm sin llle' 11i11g ;1 t l mL'I'\ ;·mks katt en h1 i r "m fatta :i\ e·n e' lle' rgi1 1111 ra

det. Detta skulle enligt motioniirerna bidra till att skapa balans i samhiills

ckonomin. 

l.ltsklltlL't anslutL'I' sig i denna fr;'1ga till e·11crgimi11islL'rns he'diimning. som 

l>cks(1 dcbs av n:iringsu!skntlL't. Sk:'ile·n kir att 1i;11la e'llL'l'gisd;ll1rn utanfiir 

mn\':irdcskatlL'svslL'mL't och b1:h:1lla llU\ar:111de· s\·stL'lll lllrd dilfrre·ntie'radL' - -
punk !skattL'I' har e·nligt utskot IL't bctydligt stiirre· l\ 11gd ;in de' snm b Il ;111 fiiras 

till stiid fiir en knmhi11atit111 a\· lllL'r\';irde'sk;1tt 11L·h.<irskild st1T1lle'1klssk;1tt. 

Fiiljaktligcn tillst\Tkn 11tsklltld pn>pllsitillne·n ;i\e'll i dl'nna tkl nrh ;1\·stn

kL'r motionl'n. 

Sk 11!11'ii111 / ri11gu r 

I n h e' m s k a b r ;i 11 s I e n 

I pr11p11siti11nen fiircsli1-. att \e'd lle'h t11n. '"1111 I. Il. he'skatt:1s mnl 

lllL'l'\';inkskatt me'll intL' med L'lle'r.~iskatt. -.k;ill 1111tLintas fr;111 mn1·:mk-.k;1t

lt'11. Som sk;ii fiir en s;idan (1tg:·1rd a111'ii1-s' ;lit 1>l.ie'l'rsi1tt11i111-' m,:d i11hc'111sk;1 

br:i11sk'11 ing:ir Slllll e'll prinritnad lkl i lllje'e·r<itt11in1-'s11n1gr;1111111e't llt'h all 

llle'n·;inkskatlL'n p:1 inhemska Lista br:i11sk11 111t1!\'c'l'k:1r ;11t tkss;1 hr:111'k11 

anv:inds i hl. a. kommunala anläggningar och gruppcentraler. 

I 1111Jtin11 ·+7 ;:1· Knut \Val'lllml:istc'r 111. fl. (ml nk;1s ;11slag pa l'l"l'l''''iti1•11L'll 

i ek1111a del. 1\lotio11;ire'l'lla ansn inte' att de111111\·ara11de' llle'l"\';·1nksk;1tll'11 p;i 

bl. a. ton· 11ch n:d biir slPp;1s i1111;111 e'll slutlig 11t1·;inkri11g ske'!! i fraga t1111 

k1ll1sekn'nscrn;1 ff1r sk11gsi11d11,,1ri11s 1 i'rkc'-,fi1rsi1rj11i11g ;11 e'll iik;1d all\ ;111d-

11i11g av skpg-.r[11 awr fiir e'ld11i11g<i11d;1111:1l. 

Enligt n:iringsutsknl!L'IS \'llr;111de' klllllllle'r e'll arhe·!Sgrupp inllm kan-.lil111-

sl'1 att me·d utgangspunkt i bl. a. L'll r;1ppnrt al' '"''1-'sst\ i·e'lsvn Pe'h sl:ilL'ns 

indfötril'crk Pch re'missytlrandvn i"\'e'r rap111li·te'll l:imn;1 liirsl:ig till ;1tg:irdn 

SL'nare i {1r. N:iri11gs11tsk1llll'l anse'r att de· -.kiil "'111 i1he·n1p;11-. l'iir att 111HLl111;1 

illhe'lllSka hr:inskll fr:lll llle'l'liinksk;Jlt ;ir b:ir;111de' lldl all e'll ,;id;tll ;i!g;ird 

liggLT \';il i linje' ll1L'd l1JSI <1rs ,_'llLTgi1111litiska be'-.l11L Sbtte·11tskP!lc't 1klar 

n<iringsutsk11ttt'ls uppfattning xh 1i\1'1~ rkc'r liilj:1ktlige'll pr11p11,iti1111e·11 

denna del. l.ltskotlc't a1·st\Tkc'r s:1kde'S 11wti1>11'1rka11de'I. . . 

I prnp1isitio11c11 liire'-.l:1s de'S'.t1ll1111 all 11tt;1~ ;11 hr:insk lill e·n b11s1;1d p:i 

jnrdbruksfaslighl'l inlc' -.k;ill r:iknas som int:ikt a1 j1irdbrnk e'lkr '""!!'bruk. 

Ankdninge'll till fiir,lagt•t :ir al! den nu1·ara11dc fi1rn1;111she'Sk:itt11i11gc11 

11Hllvnkar an,;indninge'n ;1\· framfiir allt halm 11ch hi11ga-. '-"lll hr:in-.k. 

I l\'~l llllltinnL'r fr;in fiircgac'nde rib111iite· 11111ti1111 71lS a\ Stig .hisdsllll 
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111. n. (c) och 712 a\' Knut \\'achtnll'iStL'r lll. fl. ( m) vrkas att fiinn;lllS\'iirdet 

av halm vid inkomsttaxl'rill).!L'n skall mnts\'ara prL·s-.ningsk1•stnadl'nw. 

L'tskllttel, Sllm intL' har funnit ankdning till L'rl1ira11 mot rL'gl'ringl'ns 

förslag. tillstyrkl'r pn>positionl'll i dL·nna lkl. Eftnsom syftL't 1m·d motioner

na iir att fa till stiind L'll fiirm;inligarL' bl'skattning a\ halm iin Lkn som f. n. 

tilliimpas. iir diirmed iiwn motillnl'rna tillgodosl'dda. 

I motion 1731 av lngcr Joscfson (c), iivcn den från förcgäende riksmöte, 

yrkas att rl'git'rna skall utformas sh ;1tt L'll ii\'L'rg;mg till flexibla \'firmcsystL'lll 

friimjas. Motioniirl'n t:inkcr pi1 de rl'gkr som giilkr \id installation a\' 

viirml'pump. C\'l'ntuellt utan L'tt oml'lklbart hllrttagandL· a\' L'n iildrL' 

viirmcanliiggning. Enligt nH>tioniirL'll kriivs av \'issa taxl'ringsniimmlcr att 

lkn nya anliiggningl'n skall st;1 p;1 dl'n gamla anliiggningL·ns plats fiir att 

a\'drag skall ml'dgcs. 

Enligt utskottets lllL'lling giillcr dl't prohkm nwtillniirL'll tagit upp fram for 

allt fr;1ga11 hur ).!iilJalldl' hcskattllill).!Sregkr \'id ill\'L'Jl(aril'L'f'Si\ttlling -.kall 

tilliimpas. fkgningsriit!L'n h;1r i ett fiirhandshcskl'd ( RSV/FB Dt J <J,'>2:.\-1) 

behandlat bcskattningskn11't'k\·l·nserna a\' l'tt byte a\· upp\·iirmningssyskm i 

bostadshuset pii en jordbrukst"astighl't. AvsiklL'n \·ar att ersiitta l'n llljeeld

ningsanliiggning med l'll anliiggning fiir yt.illnhiirmL' och all den iildrL' 

anliiggningen skulll' st[1 kvar som reser\'anliigµning. Dl'n iildre anliiggningt'n 

hade inte varit fiirL·miil för siirskilt viirdeminskningsa\drag. RegningsriittL'n 

fann att kostnaden fiir den nya ytjl>rth iirmL·anliiggningl'n \·ar Olllt'Lklhart 

a\'llragsgill till l'tt hl'lopp mots\'arande ;1nskaftningskllstnaden fiir l'n ny 

oljl'l'idningsanlii.!!gning. DL· kostnader som inte fick dras av _!!L'nast skulll' dras 

av genom itrliga viirdemin-.kningsa\·drag och skri\·a-, a\· dtn samma procent

sats som byggnaden i övrigt. 

Genllrn det niimnda n:gl'ringsriittsavgiiramkt har enligt utskottL'ts upp

fattning riittshiget p(1 omri1det klarlagts pa ett siitl Slllll tordL· tillglldosc 

rnntion~irens syfte. Utskottet \'ill samtidiµt pL·ka pa att sarnh~ilkt pi1 andra 

siitt. bl. a. ge1lllm fiirm;inliga l:'tnl'- nch bidrag,miijlighl'ln. stiider in\·estc

rin)!ar i \'iirmepumpar. N;igon atgiird fri111 riksdagt·ns sida med ankdning av 

mlltionl'n iir t'nligt utskotkt inll' pi1kallad, och utskottet avstyrkl'r fiiljaktli

gL'll motionen. 

Ko I 

I propusitinnen fiirl'sl<"1s att C:lltT).!iskatten pa -,;11ntliga klllpruduktcr hiijs till 

97 kr. pt·r ton dl'n I januari I lJS-1. Dl'ssutom siigs att l'n hiijning till 1-10 kr. pn 

ton bör ske fr. o. m. den I januari ILJS:'i. Avsikten iir dock inll' att riksdagen 

nu skall ta stiillning till dl'll sistniimnda hiijningen. ,.\\·administrativa -,kiil llCh 

d;1 den nuvarande diffrrcntieringen intt· s\'ar;ir mlll n:1got L'nl'rgipolitiskt 

moti\erat behov fiirL·sbs att skatten blir l'nhL'tlig fiir alla kolhr:inskn. 

l'ftcrsnm kol och koks som ;rnviinds för mct;1/lurgisk pniduktion intt' kan 

er,iittas med andra rit\ aror och skatten sakdes saknar st~Tdkkt vid dl'n11;1 
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anviindning fiiresli'is att kol och koks som an,·iimb i metallurgiska prurcsSL'r 

undantas fr:ln beskattning. 

I motion 45 (c) hq~iirs att skattt'n pii kol skall hiijas till 140 kr. per tl1n den I 

januari 19X4 tich till 275 kr. per ton den 1 januari JlJ:-15. J'vlotinniircrna ha kom 

motion 47 (m) acceptnar Lk fi\r•:slagna hiijningarna J lJX4 Prh i '185 men anser 

att man biir fortsiitta alt hiija skatten till en enl'rgilikformig ni\ a den 1 januari 

Jl)XlJ. I lans Pell'rsson i Riist;inga (fp) yrkar i motion 4'1 att s\'L'nskt klll inlL' 

skall beskattas. I motion 45 (L') hcgiirs en utredning i \ilkcn rnnfattning kol 

skall bl'iastas med avgifter. 

Cemcnta AB har i en skriVL·lse hL·giirl att k11l som an\'iinds i l'L'mL·nttillverk

ning skall, liksom kol som a1niinds i mL·tallurgiska Jlflll'L'SSL'I". undantas fran 

skatt. 13nlaget anser dcssu!Pm att brunknlshrikl'ttcr. som har l'tt liigrc 

L'nergiinnd1:'1ll iin andra kolhriinslen. biir beskattas I ind rigarc·. 

'.'Jiir det giillcr den sistniimnda fri'1gan ansc·r uhkotll't. a\ 1k skiil L'nngimi

nistcrn i1bcropat. att skatten biir gi\ras enhetlig för samtliga kolpr111l11ktcr. 

13etriiffandc fr{1ga11 om en hiijning ;I\ kPlskatten vid niistkommamk i1rsskilte 

giir utskottet samma bcdiimning s11m niiringsutskottet ;1tl en kr<1ftigarc 

hiijning iin dt·n soni fiiresl;,1s i prupositiollL'll skulk \ara ol:implig. Redan 

denna skatteskiirp:1ing inncbiir •:n m1g sii kraftig hiijning i fi\rh;illa111k till de 

nuvarande skattesatserna. nwn torde fo anses ni\d,·iindig 11m man inom L'll 

rimlig tid skall uppni1 det slutmi\l som satts.upp. niimligl'n L'n hcskattningsni

vii S!llll svarar mot hiilftt'I) a\· skattL'n pi1 olja. lltsklltlL't tillstyrkn salcdcs 

pn1positionen i denna dt'i och a\ styrkn mnt illn 45 i nwts\·arandL· 1kl. 

Niir dt.'1 giilkr skattt•ni,·;in fr. o. m. 1kn I januari 111:-15 k1111st;1tnar 

utskottet att prop11sitio11L'll inlL' innd1idkr ni1got förslag son1 riksdagc·n llll 

biir ta stiillning till. Den skatteniv;·i stim r fi\resl;ir i lll\llion 45. 275 kr. J'L'r ton. 

övnstigcr vida det tidigare niimnda slut malet liir k11bkat1L'ns 11i,·i1. l '.tsklltlL'l 

avstyrker fi\ljaktligL·n moti11nL'n iivcn i 1k1111a del. 

I frilga 0111 m:s fiirslag i moti1111-l7 om skattl'hiij11ingar p;·1 k11l fr:11n till Lkn I 

januari l'JX9 vill utskottl'l L'rinra om alt utsk11ttet tagit a\sta11d t"ran ta11ken pa 

en helt cnerg.ilikfonnig skatt. A\' detta sLil a\·styrkcr utskllttl'l l1ebii detta 

yrkande i motionen. 

Av skiil som näringsutskottct framfört anser utskottet sig vidare höra 

avstyrka yrkandet i motion 45 ( c) om en utrt"dning av frtlgan om avgiftsht"

Wggning av kol. Inte heller I Ian:; Peterssons i Röst;'mga yrkande i motion 46 

att svenskt kol inte skall besbttas bör enligt utskottet föranleda nt1gon 

i1tgärcl, eftersom -- som också niiringsutskottct p;\pckat - någon cncrgiskatt 

inte utgi1r för inhemska fasta briinslcn. 

· '.\iiir 1kt giilkr fr;'1gan om skatlt'hcfriclsL' f'iir klll som a11\ :i11ds i mL·LLilmgis

ka processer har utskottl'l inte funnit ankdning till L'rinran mot rc·gering.crn. 

fiirslag. Utskotlt't har en \iss fiirsti1L'isL' fi\r den framst:illning Slllll ( ·L·mc11ta 

AB gjort om nHits\arandl' skatlt'bdrielsl' \·id L'L'mt'Llltilh<'l'kningc·n. i\kd 

hiinsyn till att bolagl't ;'1tnjulL'r s. k. L'flLTgiskattcncdsiittning 11L'11 att inlL' L'ns 

('Il fullstiindig skattcbdril'isc för k11l skulle innt•hiira n;·1gon l:"iltnad i bl11agL'ts 
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skattebelastning, finner utskottet inte skäl i att nu införa ytterligare undantag 

i l'lleri:iskattdagcn. Liksom niiringsutskottct förutsiitti:r skallt:utskotll't alt 

regeringen vid sina iiverväganden i samband med heslut om ncdsiiltning 

beaktar olika företags och branschers kunJ..urre11sflirutsiittningar b;idi: inom 

Jandl't och internationellt. 

Naturgas 
. ' . . 

I motion 45 ( c) begiirs ett bl'slut om att skatten på naturgas skall uppgti till 

205 kr.il 000 nr', dvs. per energienhet hiilfll'n av skatlt:n pt1 olja, vilket iir 

den nivå motiuniirerna ansi:tt liimplig. I prc;positioncn liiggs inte fram nt1gra 
. ,• 

lagförslag beträffande naturgas. Diiremot aviseras en senare proposition 

rörande uttag av skatt pä naturgas. 

Utskottl't erinrar om att u~skot_tct ti(ligarl' i det.ta bl'l.i.i1\ka,mk uttalat sig,fi'•r 

ett u\iag av skatt pii ·nat.urgas som motsvarar tn: ljiirdl'dl'iar av skatll'n pa 

olja. I a\'vaktan pi'1 rl'geringl'ns avisl'rade proposition fi11ns dl'! l'nligt 

utskottets uppfattning inte anledning för riksdagen att nu ta st:illning till en i 

kronor preciserad skattesats. Utskottet avstyrker tbrfiir motiom:n i dl'nna 

del. 

Alternativa drivmedel 

Enligt propositionei1 bör stiillning samtidigt tas till ett av energiskattekom

rnittl'n framlagt förslag om skatterabatt pii blyfri bensin llCh till ett av 

bilavgaskommitten avgivet betänkande, som f. n. remissbchandlas. I motion 

45 (c) begärs förslag om en sådan rabatt. Den bör enligt mi.itionärerna också 

gälla blyfri flygbensin. Skatteutskottet finner i likhet med näringsutskottet 

att ett ställningstagande till frågan bör anstå till dess att resultatet av 

remissutfallet föreligger och en samlad bedöinning av frågan kan göras. 

Utskottet avstyrker därför motionen i ifrägavarande del. 

C-motioniircrna hcgiir i samma motion, nr 45. att motoralkoholer 

producerade av inhemska r<ivaror hör vara skattefria. 

Enligt näringsutskottcts uppfattning kan fråg.an om skattereduktion för 

motoralkoholer övervägas först när ställning har tagits i frågan om en större 

introduktion av alternativa drivmedel. I det sammanhanget kan man enligt 

näringsutskottets uppfattning även överväga frågan om skattereduktion för 
motoralkoholer producerade av inhemska rävaror. Skatteutskottet vill för 

sin del inte motsätta sig att saken undersöks närmare men vill erinra om att 

utskottet tidigare i är avstyrkt ett liknande yrkande, bl. a. med hiinsyn till att 

förslaget syntes praktiskt svärt att genomföra (SkU 1982/83:22). Med det 

anförda avst.yrker utskottet motionen även i denna· del. 

Ueskattning av elektrisk kraft 

I propt>sitionen förcsliis bestämmelser om iitcrbetaluing av energiskatt för 

elenergi som anv~ints i avkopplingsbara cl pannor undn vissa tider. Best~im-

Rättelse: S. 28, reservation 3 Står: Ingemar Hallcnius 
Rättat till: Karl Björzcn 
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melser nm skattebefrielse fiir clk\'eranser till avkopplingshara l'ipa1111or 

finns redan. men dessa har vitllat tolkningsprohlem och de nya hestiimmel

serna s~·ftar bl. a. till ;1tt liisa fragPrna om kontnill "ch tillsvn och undnliitta 

ribskattnerkets tilliimpning. Som fiirulsiittning fiir :·11erbctal11i11g hiir L'lliigt 

proposilirnlL'n bl. a. giilla att elkraften har fiirhruk;1ts i en L'ipanna lllL'd stiinL' 

effekt iin I MW och att någon oljebaserad elproduktion av energihalansskiil 

dessförinnan inte har förekommit inom landet under en sammanhiingande 

period om minst fem dygn. Svenska kraftverksföreningen 1>eh Svenska 

dverksföreningen har i skrivelser begiirt att iivcn mindn: pannor skall kunn;\ 

komma i fr{1ga för iiterhetalning och att fcmdagarsgriinscn skall utgii. 

Enligt prnpnsiti(>nen har reglerna utft1r111ats 1i1ed 1:·1nkc pa L'lp:1n1lllr i 

fjiirrviirmesystem och detta har nwtiverat a\'griii1sningen till sti'•ITL' pannor. 

Den föresl;1gna fcmdagarsfriskn iir motiverad hl. :1. av syflL't att underli1tta 

bedömningen av M1gan om förut<lttningar fi'ir :iti:'rliL·t:ilning fi;rcligg~·r. 

Utskottet finner att reglerna har fatt en liimplig utformning 1>d1 tillst\ rkn 

prop1>sili11nen i denna del. 

I motiLHl -Il' (vpk) begiirs ert i1tlala11de av riksd;1gL'n att en hiijning av 

elskatten motsvaramk den S(llT\ gen11mfdrdes den 1 juli i 'Il'.\ ocksi1 hiir gill la 

industrienheters förbrukning utiiver -10 000 kWh/:ir. l\fotioniirerna hegiir 

ocksa att företag och ;111dra storförbrukare som genomfiir ambitiiba sparpro

gram skall kunna erhiilla viss iiterhetalning a\· skatt. 

Hetriiffande den förstniimnd:.1 fri'1gan gör utskottet samma hL'diimning nu 

som dit utskottet i v{1ras behandlade fr;igan llm en hiijning av den :tllmi1n11a 

energiskallt'n för elektrisk kraft. niimligen att industrin ii\·en i fortsiittningen 

bör fa tillgiing till relativt billig elektrisk kraft ( prop. I <JX211'3: 150 bil. I. Sk t: 
191'2/83:55). Vad giiller den si.stniimnda fr~igan ansluter utskottet sig till 

niiringsutskottets uppfattning att en premiering a\' L'Jlcrgisparandct ml'd 

skattdterhäring - utöver den vinst sum sparandet i sig inneh:ir - inlL' iir 

erforderlig. Med det anförda avstyrker utskotts! motillnL'n i nu bt•riirda 

delar. 

I c-motion 45 begärs att restitutionen av skatten på kol som används i 

elproduktion tas bort. En sådan åtgärd skulle enligt motionärerna inte 

nämnvärt drabba någon elproduktion men få en stark långsiktig styrcffckt för 

byggande av mottrycksanläggningar baserade pft inhemska bränslen. ny 
vattenkraft och vindkraft. 

Skatteutskottet vill erinra om att den av motionärerna aktualiserade 

bestämmelsen i energiskattelagen är motiverad av att dubbelbeskattning bör 

undvikas vid \'iirmekraftvcrk som förbrukar kol och olja för kraftgenen:ring

en (prop. 1957:175 s. 43). N:iringsutskottet har i sitt yttrande utförligt 

behandlat motionsyrkandet. Med hänvisning till de synpunkter niiringsut

skottet fra.mfört och som skatteutskottet delar avstyrker utskottet motiunen i 

denna del. 

I motion 1187 av Sven-Erik Nordin m. tl. (c) från föreg;"1emle riksmöte 

yrkas förslag till nya regler för beskattning av vattenkraftsanliiggningar. 
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Motionärerna anser att kommunerna bör erh;illa en t1rlig kompensation i 

pengar fiir uppliitelser av mark i samband med vattenkraftsutbyggnad. Det 

biir enligt motioniirernas mening ske genL1m att man vid garantibeskattning

en av vattenkraftsanHiggningarna tilliimpar ett hiigrc repartitionstal lin för 

andra fastigheter. 

Enligt vad utskottet erfarit kommer 1976 ärs fastighetstaxeringskommittc .· 

att inom kort avliirnna ett betänkande. i vilket hl. a. taxeringen av 

vattenkraftsanliiggningar ges en niirmare belysning. Det finns enligt utskot

tets mening skiil att avvakta resultatet av denna utredning innan stiillning tas 

till de fri1gor som aktualiseras i motionen. Den blir diirför inte föranleda 

ni1gon riksdagens Mgiird. 

T r a n s p o rt o m r it d c t 

I propositionen föresbs att den nuvarandL· skatt.:friht•ten fiir bensin till 

tlygplan som anviinds for fritidsiindami1I L'lkr eljest fiir privat bruk tas bort.. 

Den nuvarande ordningen har enligt enngiminis!L'rn ktt till administrativa 

och kontwllmiissiga sviirigheter fiir riksskatteverket. Vidare anser hon att 

inte minst riittvist·skiil talar för att s(1dan bensin beskattas. eftersom skatt 

redan i dag utg<lr pi1 hriinsle som ;1nviinds fiir andra fritidsiindam;il. t. ex. i 

hd:1r och b{1tar. För vissa niirmare angivna iindam<'1l. so1{1 alla avser flygning 

n1ut nsiittning. biir enligt energiministern skattefriheten hehitllas. 

I motion -1-1 av Rolf Clarkson (m) yrkas avslag p{1 pf(lpositionen. Enligt 

mntioniiren drabbas \id en ;nTeckling av dagens sk;1tt.:hdril'lse dl't s. k. 

allmiintlyget hilrt utan att statsmakterna erh:ilkr ni1gra stiirrc L'konomiska 

fördelar. Samtidigt innebiir skattehöjningens konstruktion - menar motionii

ren - administrativa svi1righeter. 

Utskottet delar .:nergiministerns uppfattning att hensin som anviinds i 

flygplan för fritidsiindam<il och andra privata iindamal hiir beskattas. 

samtidigt .som skattefriheten hiir hchallas niir flygplan.:n anviinds mot 

ersiittning pii olika siitt. Utskottet kan emellertid intt' utesluta att vissa 

tilliimpningsproblem kan uppst<i niir dl't giiller att dra griinsen melbn de ulika 

användningsornriidena. men d.:ssa sviirigh.:ter hiir .:mcllertid enligt utskottet 

inte öv.:rdrivas. Utskott.:! fiirutsiitter att regL·ringen noggrant uppmiirksam

mar tilHimpningen uch VL'rkningarna av dL'n nva lagstiftningen 1ich vid hl'hov 

~1terkommer med förslag till iindringar. Pft grund av det anförda tillstyrker 

utskottet proposition.:n iivcn i denna del och avstyrkL·r motinnen. 

I motion I (i5<i av Rolf Clarkson m. tl. ( 111) fran förra ri ksmi.itet hegiirs -- 111.:d 

hiinvisning till motion l(i55 - vissa i1tgiinkr med avscend.: pa bilism.:n. 

l\fotioniirerna bl'giir i första hand ett förenklat skatte- nch avgift,-,y.,ll'm Pch 

bnker diirvid niirmast p!t ett avskatfand.: av kil1lll1L'terskatten. Vidare ht'giir 

motionärererna dels en utredning om möjligheterna att ersätta merviirde

skatten på begagnade bilar med en avgift som tas ut i samband med iigarbyte. 
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dels en utredning om förutsättningarna för en differentierad drivmedelsbe- · 

skattning. 

Vad förstnämnda yrkande angår vill utskottet erinra om att vägtrafikskat

teutredningen har i uppdrag att göra en utvärdering av kilometerskattesyste

met och bedöma alternativa skatteformer. Resultatet av detta utredningsar

bete, som enligt vad finansministern nyligen meddelat riksdagen beräknas 

föreligga under år 1984, bör enligt utskottet avvaktas innan ställning tas till 

frågor om kilometerskattesystemets fortbestånd. 

Beträffande frågan om ett :;lopande av mervärdeskatten på begagnade 

bilar vill utskottet erinra om att utskottet i våras avstyrkte ett liknande 

motionsyrkande med hänvisning till bl. a. de kontrollprohlem ett undantag 

från skatteplikten skulle medföra (SklJ 1982/83:43). Utskottet, som inte 

finner skäl att nu göra en annan bedömning, har svårt att inse fördelarna med 

att ersätta mervardeskatten med en annan pålaga. 

Vad slutligen gäller frågan om en differentierad drivmcdelsbeskattning till 

förmån för glesbygdsbilisterna vill utskottet erinra om att utskottet vid 

flerfaldiga tillfällen under årens lopp - senast i våras (SkU 1982/8.3:55) -

uttalat att regionala skattelättnader från rent tekniska utgångspunkter endast 

bör komma i fråga i rena undantagsfall. Utskottet vill dessutom erinra om att 

bilisterna inom stora delar av Norrlands och Svealands glesbygder redan nu 

erlägger en lägre fordonsskatt. Frågan.om en differentierad bensinskatt har 

utförligt belysts av vägtrafikskatteutredningen i betänkandet Ds B 1980:13 _ 

Slopad fordonsskatt och höjd bensinskatt. Utredningen framhåller bl. a. att 

en sådan ordning skulle medföra kon_trollproblem, risk för konkurrensrubb

ningar och betydande administrativa kostnader. Utskottet delar utredning

ens uppfattning och avstyrker därför motionen. 

I motion 1733 från förra riksmötet av Oskar Lindkvist och Lars Ulander 

(bådas) begärs förslag om registrering och beskattning av schaktrnaskiner 

och om ett särskilt tillståndssystem inom schaktentreprenadbranschen. 

Utskottet avstyrkte förra hösten en motion med liknande innehåll med 

hänvisning till att frågan höll på att utredas av trafiksäkerhetsverket (SklJ 

1982/83:3). Enligt vad utskottet erfarit påg{1r detta utredningsarbetc alltjämt, 

bl. a. därför att nya uppgifter pålagts utredningen.· Utskottet förutsiitter 

emellertid, nu liksom tidigare, att utredningsarbetet bedrivs skyndsamt. 

Någon åtgärd frän riksdagens sida med anledning av motionen är enligt 

utskottets mening inte påkallad, och utskottet avstyrker följaktligen motio

nen. 

Proposition 37 

I proposition 37 föresläs bl. a. en höjning av skatten på tobaksvaror. 

propositionen föreslås även att: tobaksskatten pä cigarettpapper och ciga

retthylsor slopas och ersätts av en nagot högre skatt resp. tull pa den tohak 

som används vid egentillverkning av cigaretter._ Åtgärden föranleder bl. a. 
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en ändring av 8 § 12 lagen ( l9<i8:430) om mervärdeskatt. Utskottet har i 

hctiinkande SkU 1983/84:7 biträtt förslagen men funnit att ändringen 

hetriiffande mervärdeskatten bör samordnas med de i proposition 28 

framlagda förslagen om ändringar i samma paragraf. 

Hemställan 

Utskottet hemställer 

1. beträffande de allmä11na principt:rna jiir e11e1:rJibc.1·kattni11gen 

att riksdagen med hiinvisning till vad utskottet anfört godkän

ner proposition 1983/84:28 i denna del och avsl{ir rnotinncrna 

1983/84:45 yrkande 1, 1983/84:47 yrkande 3 och 1983/84:48 

yrkandena 3 och 4, 

2. beträffande mer~·ärdeskatten pil inhemska hriinslen 

att riksdagen bifaller proposition 1983/84: 28 i denna del och 

avslår motion 1983/84:47 yrkande 1, 

3. betriiffandc j()rmdnsbeskatt11i11gen av inhemska bränslen 

att riksdagen bifaller proposition 1983/84:28 i denna del och 

avslar motioner11a 1982/83:708 och 1982/83:712, 

4. beträffande taxeri11gsreglcrna vid installation lll' värmepump 

att riksdagen avslår motion 1982/83: 1731, 

5. beträffande skatten pä kol den i jaiwari 1984 

att riksdagen bifaller proposition 1983/84:28 i denna del och 

avslår motion 1983/84:45 yrkande 2 i denna del, 

6. beträffande skatte11ivå11 på kol de11 i januari 1985 

att riksdagen avslår motion 1983/84:45 yrkande 2 i denna del, 

7. beträffande skattehöj11ingar pä kol fram till drn I januari 1989 

att riksdagen avslär motion 1983184:47 yrkande 2. 

8. ·betriiffandc en utredning om al'gtjter pil kol 

att riksdagen avslår motion 1983/84:45 yrkande 3. 

9. beträffande inhemskt kol 

att riksdagen avsbr motion I 983/84:46. 

10. beträffande skallrn pii nafllrgas 

att riksdagen avslår motion 1983/84:45 yrkande 4. 

11. betriiffande skatterahatt på h!Jfri bensin 111.111. 

att riksdagen avslt1r motion 1983/84:45 yrkande 6. 

12. beträffande skatten på motoralkoholer producerade pä inhem

ska råvaror 

att riksdagen avslär motion 1983/84:45 yrkande 5, 

13. beträffande skatteh(f'rielsc för ellel'eranser till al'kopplingshara 

e/p111111or 

att riksdagen bifaller proposition 1983/84:28 i denna del, 

14. bctriiffande en höjning m· elfkmtcn för i11d11.1·1rin 

att riksdagen avslär motion 1983184:48 yrkande I. 
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15. betr;iffande tl1l'rbiiri11g 111" dsk1111 1ill fiir<'l11g 111ed a111/Ji1iösa 

.1p11rprogra111 

att riksdagen avslär motion 1 lJS3/8-l:-18 yrkande 2. 

16. betriiffande n·.wiw1io11 ar ko/skaft rid elprod11k1io11 

att riksdagen avslilf motion 1983/8-l:-15 yrkandL' 7. 

17. bdriiffande beska1111i11gc11 a1· 1·a11c11kraFsa11/iigg11i11g11r 

att riksdagen avsl<ir motion 1982/83:1187. 

18. betriiffande skaft pä /Jf:11si11 sum lllll'ii111/s ji'ir fri1ids- och 

pri1·wtlyg 

att riksdagen bifaller proposition 1983/8-1:28 i denna del och 

avsliir motion 1983/8-l:-l-I, 

19. betriiffande skaller och argif1er pil bilismm 

att riksdagen avsl{1r motion 1982/83: I 656. 

20. betriiffande · regis1reri11g och hcsk11t111i11g m· sclwkt111aski11er 

111.111. 

att riksdagen avsl:1r motion 191-:2/83: 1733. 

21. betriiffande 111e1Tiirtleskattrn på cigur1•11hyls11r 111. m. i vissa fi1/I 

att riksdagen bifaller proposition J 983/8-l:37 i denna del, 

22. beträffande lagfiirslage11 

att riksdagen till följd av vad. utskottet ovan anfört och 

hemställt antar 

dels de i proposition 1983/8-1:28 framlagda förslagen till 

a) lag om iindring i lagen ( 1957:262) om allmän energiskatt, 

h) lag om ändring i lagen ( 1%1:372) om bensinskatt, 

c) lag om iindring i kommunalskattclagen ( 1928:370). 

cl) lag om iindring i lagen ( 1974:992) om nedsättning av allmiin 

energiskatt, 

dels det på s. 8-9 i detta bet;inkandc i1tergivna förslaget till lag 

om iindring i lagen ( 1968:430) om mervlirdeskatl. 

Stockholm den I december 1%3 

Pa skatteutskottets viignar 

RUNE CARLSTEIN 

Niirl'(lrande: Rune Carlstein (s). Knut Wachtmeister (m). Valter Kristenson 
(s), Stig Josefsnn (c), Olle Westberg (s), I lagar Normark (s), Bo Lundgren 
(m), Ingemar Halknius (c), Jfo Forslund (s), Egon Jacobsson (s)*. Karl 
Björzen (m)*, Kjell Johansson (fp), Anita Johansson (s), Lars lkdfors (s) 
och Ewy Möller (m). 

* Ej niirvaramk vid justeringen. 
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Rcsl·rn1tio11cr 

Allmänna prindpl'r t mom. I) 

1. Knut Wacht111eistn. g,, Lund).'rt:n. Karl l.lji1rzL'll llCh Lin l\lrilkr (:dia 111) 

anser 

dels att det avsnitt a\· utsklltlL'b ~ ttramk '"111 bi.1rj:1r 11:·1 '· I i 111L'd "'S1>11; 

anfiirs"' uch slutar p:'i s. I.': lllL'd "':1\·'t\Tker 11H>ti1>IlL'n·· l'i1lrt h:: fiilpn,k 

hdcls1:: 

SkatlL'utsknttL't dl'lar den i 111lltilln ·P 1111) !r.1mfi>nb uppL1t1::i11).','ll '"111 

ocksa m-kdamiitcrna i n:iring-;utsk1 •tti.:t h:1r st:illt si,: b:1k1 •m - att c·n 

fiirutsiittning fiir :11t enngip(\litikL'll -,k:Jll kunn;i u11dcrstiidja arhL·lL't p:'1 :1tt 

skapa balans i samhiillsd:llnOJ1lin iir :1tt 111:1rkn:1lbmii"i).'a h:ins\'n ti!Lih 'l'L'la 

dL'n avgiiranlk rulll'n \·id lllllV:1ndling,·n :1\· ,·nL·rgi,\,·lL'llh:t. l'l'l•!''''iti11n,·11 

pr:iglas l'nligt utsk1.1ttl'ls t!ppfattnin~'. av c·n urL·:distisk flirL·,t:illnin).' "111 \ilb 

styrdkktn en siirskild c11L·rgihL·skatt11i11g kan ha n:1r dL't giiliL'I att triimj:1 L'Jl 

viss önskad L'lll'rgip,1litik. Det fiirdalln lll1liijligt att :1,tadkurn111:1 cl! IPgiskt 

och konsistt'nt sk:1ttl'system pa c11crgil1111radd <•lll m:lll . .;:11ntiJigt sk:t!I 

tillgodose s;i m;inga llCh llfta lllllt v:irandra stridandL' -.yftL'll s11111 enligt 

prnpositi~rnt'ns fiirsl:1g. 

Enligt utskottc'ts mening biir encrgiskattcs:11SL'J'lla i princip \·ara cnngilik

formiga. Evcntul'llt crfr1rdcrlig:1 suh\·cntillnt·r lll'11 dirL·kta statsstiid pa 

encrginmrZtdct hör rcd1wisas iiflpl.'t Pl'h 11orn1:dt ini::' f:t fllr!llL'll :1\· ,k:1t tL·r:1-

battcr. 

LJtskolld fiirnrdar. i likhet med \ad s111JJ fi>rL·slf1s i m-nwtiollL'll 1ich :1\ 

m-lcdamötcrna i niiringsutsknttct. en iiwrg;111g till men :irdL·skatt p:'1 l'lll.'r

gi1imri1dt't kombinerad med encrgilikf1lrmiga punktskatter pa en fi.irh<dl:111·

dc\'is låg ni\'{t. En s:i(bn hL·skattning inneb:ir att de11 k1lnku1r.:·11-.uts;1tLI 

industrin i l'Tlt'rgihL',.;kattningshiinsel'nde likst;ills med ett bctydamk ;inta! 

utbndska knnk urrl'ntcr SPiil helt L'llcr dch·is kan a\ 1\'fta L'llL'rgi,kattL'biirdan. 

l.:tskottet tillstyrker alitsa nwtion -ni dL'tllla dL'I lll'11 ;l\stnkn pnlpusiti1.inL'll 

och moti,·inerna -L'i och -IS i mots\'arande delar. 

dl'ls att utskottet under mnm. I bort hcmst:i!l:i 

att riksdagen lllt'd hiin\·isning till \'ad ubk<illL'l anfiirt godkiinncT 

nwtinn l1lS.\·;-\-l:-17 yrk:1ndt· 3 samt :l\slar pn1p<lsitin11 111x_~: 

S-1:2S i denna del lll'h 1m1tiuncrna lll~{Uq:-L'i ~rkande I ,lL11 

I lJS.\.'S-1:-IS nka11Lk11a 3 lll'h -1. 

dl'is att dL't a\snitt a\' utshittcrs \·ttrandL· pa s. : ~· ,,,m hi.1rja1 mi:d ··:-.kt 

dL·111!a .. ul'l1 slut:1r llll'l! "utskllttd ;111f11rt .. [1,1rt ha f1ilp11tk lvdel"·: 

l 'tsklltlt't dl'iar den i L"-motioncn -t' fr«mtt>1 da 11ppl:m11ingL'll ;1tt 1.kl :1r 

mi1jligl att ytterligare iika ;1mhiti<lllL'rlla. \l::b:illningL·n hi1r L·nlit!_l uhk1ll.tc'l 
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1ar;1 att skapa L'll dc·c·c·11trali.,cr:1t t:ncrgi-,~·;tcm i huv11d-,;1k h<1scrat pa 

ut11ytt.iande a1 i11hcm-,ka. fiirnyhan cncrgikiillPr cil'i1 en cffckti1 an<indni11g 

a1· den tillfiirda cnngin. En s;1dan inriktning gc·r enligt uhkottet de 1i·:isL1 

fiiruh:ittningarna f\'1r att kraw11 p;1 rL"Surshtl'.h:illni1ig. t:k(lliigisk balans. ).!lld 

n;iljii. hög s:1kcTl1ct. hirsiirjningstrygghct. i1kad s~·-,sl'isiittning samt L'n sti1rkt 

ckllnomi skall kunna tillgodost:s. Stimulans a1 s1naskaliga cnngiwstcm ger 

1idarc· 111cdl.Hirgarn<1 hiittrc niiijlighi:tcr till inflytande och kll11troll ii1c·r 

c lll' rgisyslL'llll' n. 

Utwcklingc11 i fraga Olll l•lit·imporkn har sedan ILJXI blivit mer gynnsam 

:in _,(1111 d:'1 iit'lliimdc~ rni.1jligt. och 11tskntt<.:t anser intl' i1tt nagPn imp11rt :11 

Lista hr:insk11 i syltl' att eP>iitta olja iir 11iidvil11dig fiir att uppfylla spar111i1kt 

f1ir olja. ImpllrlL'radt: fossila hriinskn hiir_ t. o.· 111.· kunna hegrii.nsas till de 1;1 

tillUlkn och iind;1rn~Ii d:ir andr~1 energibilor int~ a1 olika sk:il star till huds. 

Uhkuttl'I ansluter. s;g_.tii1 c~1m>tio.niirL·rna~ mi:ning att de i pro1~\1sitionen 
rl'dovisadc riktlinjerna fiir ei1ergibcskattni11gt:n ·star i viss mot.siittning till de 

grundliiggande principerna Wr energipolitikens utformning. De riktlinjer fiir 

energiskattepolitikt:n sum fiirordas i c-motionen. liksom av c:s ledamöter i 

nä1ingsutskottet. uppfyller p{t l'tt biittrt: siitt clt: grundliiggande m{tlsiittning

arna för energipolitiken iin dl' som fört:sliis i propositionen. De av dt~m 

föreslagna skattcfiiriimlringarna ger prisrelat_ioncr p<i marknaden som avsc

v:irt gynnar anviindni11g_ av intH:msk cnt:rgi i ·förl1iillande till utnyttjande av 

kol uch olp och förhindr;1r uppkomsten av t:tt alltför stort elbernt:ndt:. 

Diirmed fullfl.ilj'> enligt utskottets uppfattning avsikterna med 1981 itrs 

cnagipolitiska beslut. 

Utskottet anst•r diirför att de i motil;n 45 förordadt: riktlinjerna bör ligga 

till grund fiir energiskattcpolitik.t:n. Med det anförda tillstyrker utskotlt!t 

motionen i ifrågavarande dd och avstyrker propositiont:n och motionerna 47 

ut.:h .is i mutsvarande delar i den 111~i11 de inte kan anses tillgodosedda genom 

1·ad utskottet anfört. 

dels at\ utskottet under mom. l hort hemstiilla 

att riksdagen med h:invisning till vad utskottet anfört gudkiinncr 

motion I 'J8'.'/X.iA5 yrkande I samt avsl<ir propusition I ()X3i 

:-:.i:28 i denna del och 111otio11nna I 9X3/8.iA7 yrkande 3 och 

I \183'8.i:.ix vrkande11a 3 och 4. 

!\knärdrskattcn på inht·mska l>ränslcn (rnorn. 2) 

3. Knut Wachtrneister, Bo Lundgren. Karl Björzcn och Ewy Möller (alla m) 

anser 

dels ;1tt det av\11itt av utskottets yttrande pa s. IX som hiirjar med "Enligt 

niirin~sutsk1>tkt-." 1H:h slutar 1rn:d "s<'tlcdes nwtionsyrkandL'f .. bort ha 

fiiljande lvdcbe: 

l!tskllttet ansn. i likhet med motinniirerna bakom motillf147 och m:s 
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ledamöter i niiringsutskottet, att mer\'ärdeskatten p{1 inhemska briinslen inte 

hör avskaffas innan en slutlig utviirdcring har skett av skngsstyn:lsens och 

industriverkets rapporter i fr{1ga om konsekvenserna för skogsindustrins 

virkcsförsörjning av en ökad anviindning av skogsdvaror för eldningsiinda

mål. Om stöd för torv och ved som briinslcn skulle visa sig erforderligt bör 

stödet inte fa formen av skatterabatter utan redovisas direkt och öppet. Ett 

sådant stöd bör vara tidsbegriinsat. På grund härav tillstyrker utskottet 

motionen i denna del och avstyrker propositionen i motsvarande del. 

dels att utskottet under mom. 2 och mom. 22 i motsvarande del bort 

hcmstiilla 

att riksdagen med bifall till motion 19t-Ll/8-l:-P yrkande 1 avslii~ det i 

proposition 1983/84:28 framlagda förslaget till lag om iindring i 

lagen ( l 968:430) om merviirdcskatt. 

Skatten på kol den I januari 1984 (mom. 5) 

4. Stig Josdson och Ingemar I lallenius (bt1da cl anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande p[1 s. 2!1 som hiirjar med 

'"Betriiffande fr{1gan" oeh slutar med '"nwtsvarande dL'l" bt>rt ha följande 

lvdL'lse: 

Betriiffande fri1gan Pm en höjnin!-! a\' kolskatten vid niislkn1111nande 

<irsskiftc finner utskottet förslagd i propositionen alltfrir mt111lig1. Enligt 

utskottets mening bör kol, av skiil som angetts a\' mot iPniirnna hak om 

motion 4:'i (c) och c:s ledamiiter i niiringsutskotlL'l. beskattas enngilikfnrmigt 

med olja. Skatten på olja uppgilr f. n. till 411 kr./rn3 . Olika typer av avgifter 

uppgär samtidigt till 112 kr./m3 . Totalt tas således 523 kr./ni-1 olja ut i skatter 

och avgifter. En energilikformig beskattning för kol skulk innebära ett 

skatte- och avgiflsuttag på ca 350 kr. per ton. I dagsUget iir det dock enligt 

utskottets uppfattning rimligt att ta ut en skatt pil Ro! som motsvarar den rena 

oljeskatten - dvs. 275 kr. per ton kol. Den skatten id fiir är 1984 som fön:sli1s 

i motion 45 anser utskottet viil avviigd. Skatten bör s~tledes-· till att börja med 

- höjas till 140 kr. per ton den 1 januari 1984. Med det anförda tillstyrker 

utskottet motionen i ·denna del. 

· dels att utskottet under mom. 5 och mom. 22 i motsvarande del bon 

hemställa 

att riksdagen med bifall till motion 1983/84:-l:'i yrkande2 i denna 

del antar det i proposition 1983/84:28 framlagda förslaget till 

lag om iindring i lagen ( 1957:262) om allmiin energi_skatt med 

undantag av 24 * första stycket d) och med den iindringcn 

betriiffande bilagan till lagen att skattesatsen för knlbriinslen 

skall vara 140 kr. för ton. 
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Skattenh·ån pa kol den I januari 1985 (1110111. 61 

S. Stig Josefsnn (ll"h Ingemar 1 lallcnius (h;lda c) ansn 

elds all do:t a\snitt av uhkolll'ts yttraJHk pit s. 2ll S(llll hiirj;1r ml'd .. Niir lkt 

g:illcr skattcni\'<·111·· och slutar lllL'd '\knna dl'I .. bort ha fö!jamk l\"lklse: 

Liksnm motioniirerna bakn1111miti1>11 -k'i och r:s kdami.>ll'r i 11iiringsutskot

tl't am;l'r skattcutskottl't alt man biir n;i fram till L'n llll'd l•ljcskatte11 

rnergilikformig ni\"ii a\· kolskallL'Tl senast den I januari llJS:'i. lkt innl'l1iir att 

skatten ckn dagen hiir hi\jas till -:!.7'.'i kr. per t1111. \"ilket riksdagL·n l'nligt 

utskottds mening hör g.: n:gcringen till kiinna. Utskottl'l tillstyrker <ilcdcs 

motinn -15 i denna del. 

dl'ls att utskottet under 1110111. h bort IJL'nl'it:ill;, 

att riksdagen lllL'd bifall till lll(ltion I 'JSJ "S-1:-l:'i yrkamk 2 i lknna 

del godkiinner vad utskottet anfört. 

Skattehiijningar på kol fram till den I januari 11)89 (1110111. 71 

6. Knut WachllllL'istcr, Bo 1.undgrL·n. K;ul Bjiir1c11 (ll"h Lwy rvliilkr (alla lll) 

anser 

elds att det avsnitt a\" ut>kottL'h yttrande p;'1 o;. -:!.Il o,om hiirjar med .. I fr;.1ga" 

och slutar med ··i motirnll'n·· hlirt h;1 foljamk lnklse: 

Utskottet finner i likhet med vad som uttalats i mntion 47 och av m:s 

ledamöter i niiringsutskottet att kolskatten biir göras em:rgilikformig med 

oljeskatten. Skattchöjningarna bör ske i etapper i den takt som förordas _i 

motionen och av de niimnda kdamiiterna. Senast den I januari 1989 bör en 

energilikformig nivil uppni1s. Med vad nu anförts tillstyrker utskottet motion 

47 i denna del. 

dels att utskottet under mo111. 7 bort he·mställa 

att riksdagen med bifall till motion I 9SJ/K4:-17 yrkande 2 godkfo

ner vad utskottet anfiirt. 

Avgifter på kol (mom. 8) 

7. Stig Josdson och Ingemar l lallenius (hiida c) anser 

dels att dl't avsnitt av utskottets yttrande pi1 s. 20 som börjar med "Av skäl .. 

och slutar med "av kol" bort ha följande lyddsc: 

Vad hiireftcr giiller den i mntiun -15 (c) begiirda utredningen om 

a\"giftsbeliiggning av knl hiin\"i~;ar utskottet till vad c:s ledaniiiter i niiringsut

skottct anfört. Det kan enligt utskottet inte <inses orimligt <itt k1ilet far hiira 

sina egna kostnader fört. ex. miljiiinvcsteringar och furskning. Som fram

h<111s i motionen bör friigan utredas. och utskottet tillstyrkei· diirför motionrn 

i denna del. 



Sk 11 I IJ8J/8-l:IJ 31 

dds <lll ulskot!L'I undn 111<'111. :-: h11rt hL·mst:illa 

att ribd<tg~·n 111..:d bifall till nllltilln l <1:-;.'\.X-l:-I:'\ yrkand<.: .'\ hus 

rl'gl'ringL'll h..:giir L'll utrt·dning av frag:u1 om m·µiftshL'iiiggning 

a\ lwl. 

Skatt pi't naturgas (1110111. 10) 

8. Stig Jusefson uch lngl'111ar I lalkniu' (h:1da c) ansn 

dels att dd a\·snitt a\· utskottl'ls yttrandt' p:1 s. ::'I s<1m hiirjar med 

"UtsknttL't erinrar"' och slutar ml'd "motinnt•n i dt·nna <kl" bort ha fiiljandt• 

Jydl'JsL': 

C:s ledami\tt•r i niiringsutsk<)tkt har -- i likhL't 111L'd 11wti1111iirt•rna hakum 

motion -15 - strukit umkr att naturgasen har miljiifiinklar od1 att plannadt· 

stiirrc projckt fiir all\ iindning av naturgas inll' biir utsiittas fiir oniidigt stora 

eko1wmiska pi1fr..:stningar. Skattt·utskntlt't dl'lar tknna uppfattning och 

anser att skattl'n pi1 naturgas hör bestiimmas till ::'l.15 kr. per I lllHI 1111. vilket 

motsvarar hiilften av skattl'n per energicnhct för olja. l'vkd det anförda 

tillstyrker utskottet mntion 45 i denna del. 

dd1· att utskottet undl'r mom. I 0 bort hl'mstiilla 

att riksdagen ml'd bifall till motion 1983/84:45 yrkandl' 4 gl'r till 

k~inna för rl'geringen att skattl'n pt1 naturgas bör bestämmas till 

205 kr. per l 000 111
1

. 

Skattcrahatt pa hl~Tri hcnsin (1110111. 11 l 

9. Stig .losefson och. lngt'mar I lalknius (h<"1da L") anst'r 

dels att det avsnitt av utsk<•ttL'ts \ttramk p:"1 s. ::'I som hiirjar mL·d 

··skattL'lltskottL't finntT .. och slutar lllt'd ""ifr:.1ga\ ar:llldt· Lkl" h<1rt ha liilj:1mk 

lydl'JsL•: 

C:s kdamiiter i niiringsutsk11ttL't framhalkr att 111\ijlighdt'rna art hL·skarla 

dri\tllt'dL'i hardart' iin f. n. iir starkt hq:rii1had..: ht'r<'c·ndL· p:1 all li1mpliga 

substitut saknas och att encrgiht·skattniugL·n diirfiir hiir inriktas p{1 atr 

stimukra fnrskning. intn·1duktion 11ch an' iindning a\ altt'rnati,·a drivlllL'tkl. 

DL' a!1'L'r vidart' - i likllL't lllL'd \·ad S<ll11 anfiirs i nwti,111 -15 (L') :1tt dL't iir 

\"iist'lltligt att stinwkr:1 ;111\iindningL'll a\" blyfri bL'llsin lllL'd t'Il sk:ttll'r:1batt. 

Skattcu tsk< 1t tL't de la r dcn na uppfottni ng och t illst yrkL'r di1rr1·n· 11111t inllL'll. 

dels att utsk11ttl't undn 11111111. 11 bnrt ht·mstiilla 

att riJ..sdagL'll lllL'd bifall till nwli1n1 tll:-;_'\X-1:-15 1rk:tndl'h gn till 

kiinna fiir rc'!,!L'l"irtgL'll ':1d tH,kortL'l :111f1irt ;111g;'il'rtdL· en skattt'

rahatr fiir hl\"fri l'L'llsin. 
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Skatten på motoralkoholer producerade al· inhemska råvaror (mom. 12) 

10. Stig Josefson och Ingemar Hallenius (bt1da c) anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 21 som börjar med ""Enligt 
niiringsuhkottets"" och slutar med ""iiven i denna del"" h(lrt ha följande 

lydelse: 
Utskottet finner att det. av !;kiil som framförts i motion 4.S (c) och a\· c:s 

lcdamiiter i näringsutskottet. iir angeliiget att fnrtsiitta f<)rskningen kring (lCh 

utvecklingen a\' mot\lralkohokr. l.ltskotiet anser \'idare att mnt,iralkoholer 

producerade a\· inhemska ri1varor i enlighet med de principer fiir energibe

skattningen som anges i den niirnnda motionen hiir befria~ frt1n skatt och att 

regeringen bör liigga fram försl:.tg hiirom. Pii grund hiira\· tillstyrker utskottet 

motionen. 

dels att utskottet under nHim. 12 bort hemstiilla 
att riksdagen med bifall till motion 19~0,,84:4.S yrkande .S ger till 

kiinna för regeringen vad utsk\lttet anfiirt angiiende beskatt

ningen av motoralkoholer producerade av inhemska ri"n·aror. 

Restitution ay kolskatt vid elproduktion (mom. 161 

11. Stig .losefson och Ingemar 1 lallenius (bi1da c) anser 

tli'ls all det a\·snitt a\· utskotlets yttrande p<i s. 22 som hiirjar med 

··skatteutskottet vi1r· och slutar med '"denna del"" hon ha fiiljande lydelse: 

C:s företriidarc' i nilringsutsktittl't har funnit att starka energip(llitiska skiil 

talar för att J~·n beriirda rötitutionsbestiimmelsen tas bort. De anser bl. a. att 

en si1dan {1tgiird skulle fri en stark l{111gsiktig styrdkkt till fiirm:'tn för 

byggande av mottrycksanliiggningar baserade p<'t inhemska briinslcn. a\' nya 

vattenkraft\'erk nch a\· vindkraftwrk. \kd hiinsyn hiirtill finner skatteut

skottet att regeringen biir liigga fram fiirslag till ~indringar i energiskattelagen 

med d..:nna inriktning. Med del sagda tilbtyrker utskottet motion 45 i denna 

del. 

dl'l.1 att utskottet under mom. 16 bort hemsUilla 

att riksdagen med bifall till motion (lJK3i84:45 yrkande 7 ger till 

kiinna fiir regeringen \'au utskPtt<:t anfiirt ang[iende restitution 

av kolskatt vid elproduktinn. 

Skatten pil hensin som används för fritids- och prirntflygning (1110111. 18) 

12. Knut Wachtmeistcr (m). Stig .lo-,dson (c). Bo Lundgren (m). Ingemar 

llallenius (cl. Karl Bjiirzen (m). Kjell .lohanss<m (fp) nd1 Ewy l'vliiller (111) 

<ITlSt'r 

dels att det a\'snitt a\' utskottets yttrande pi1 s. 2~ snm börjar med 
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"Utskottet delar" och slutar med "avstyrker motionen·· hort ha följande 

lydelse: 

I propositionen f1heropas som skiil för elen föreslagna lagiindringen att 

systemet med skattefria inköp till flygklubbar och restitution av skatt lett till 

administrativa och kontrollmässiga svärigheter för riksskatteverket. Utskot

tet finner det förvånande att man clä liigger fram förslag som innebär att sättet 

att använda en flygmaskin -dvs. om en flygning skett mot crsiittning eller ej

blir avgörande för om bensinen i den skall beskattas. Det är allmänt kiint att 

de flygplan det hiir är fragan om, dvs. sportflygplan och andra mindre 

flygplan, ibland används mot. och ibland utan ersättning. varför den nya 

gränsdragningen mellan skatteplikt och icke skatteplikt torde bli långt 

svärare att tillämpa och kontrollera än den gamla. Det forde f. ö. vara lätt att 

kringgå den nya skatteplikten, vilket knappast kan vara regeringens avsikt. 

Därtill kommer att den statsfinansiella vinsten av att skattebelägga bensin för 

flygplansdrift är mycket marginell, medan den berörda flygverksamheten, 

som bedrivs av ett fåtal personer, drabbas av stora kostnadsökningar som kan 

äventyra flygarnas övningsmöjligheter och på sikt leda till en minskning av 

flygverksamheten. En sådan utveckling ser utskottet som mindre önskvärd, 

eftersom det ligger i· samhällets intresse att tillgäng finns till en kader av 

flygkunnigt folk som kan ställa upp fört. ex. räddningsflyg och skogsbrands

bevakning. Man kan inte heller bortse från att flygverksamhetens kostnader 

för samhället täcks av olika avgifter som pålagts flyget: luftvärdighetsavgif

ter, undervägsavgifter, landningsavgifter för att ta några exempel. Mot 

denna bakgrund finner utsköttet övervägande skäl tala för att den nuvarande 

ordningen beträffande beskattningen av bensin för flygplansdrift t.v. 

behålls. På grund härav tillstyrker utskottet motion 44 och avstyrker 

propositionen i denna del. 

dels att utskottet under mom. 18 och mom. 22 i motsvarande del bort 

hemställa 

att riksdagen med bifall till motion 1983/84:44 avslår 

dels det i proposition 1983/84:28 framlagda förslaget till lag om 

ändring i lagen (1961 :372) om bensinskatt, 

dels det i propositionen framlagda förslaget till ändrad lydelse 

av 24 § d) Jagen (1957:262) om allmän energiskatt. 

Särskilda yttranden 

Skatten för kol 

1. Knut Wachtmeister (rn), Stig Josefson (c), Bo Lundgren (rn), Ingemar 

Hallenius (c), Karl Björzen (m), Kjell Johansson (fp) och Ewy Möller (m) 

anför: 

Eftersom brunkolsbriketter har ett lägre energiinnehf1ll iin stenkol. 

innebär förslaget en snedvridning av konkurrensförhållandena på kolmark~ 

3 Riksdagen N8318./. I'> swnl. 'Vr <i 



Skl' 1983/8-1:9 34 

naden. Cemcnta AB har pi'1pekat att brunkolshrikcttcr utgör ett kvalitcts

m:issigt och prismiissigt intressant alternativ för cementim!ustrin, vilket nu 

kommer i ett s:imrc liigc. D{1 föruts:ittningar att genom ett utskottsinitiativ 

rätta till detta missförh<lllandc inte föreligger. förutsätter vi att regeringen 

uppmärksammar detta förhiillandc och. om utvecklingen motiverar det. 

lägger fram ett nytt förslag om beskattningen av olika koltyper. 

Skatter och avgifter på bilismen 

2. Knut Wachtmeister, Bo Lundgren, Karl Björzen och Ewy Möller (alla m) 

anför: 

De problem som tas upp i motion 1656 är värda beaktande. För många 

familjer innebär bilen, jämte bostad och mat, hushållens största utgift. För 

många är situationen samtidigt den att det inte finns något alternativ till bilen 

för att komma till och från arbetet, lämna barn till passning, göra dagliga 

inköp, besöka olika serviceinrättningar etc. Det är därför enligt vår mening 

viktigt att pålagorna på bilismen inte ökar ytterligare. Det är också 

nödvändigt, som motionärerna påpekar, att undersöka möjligheterna till 

förenklingar i skatte- och avgiftssystemet. Med hänsyn till pågående 

utredningsarbete vill vi f. n. inte biträda kravet på ett avskaffande av 

kilometerskatten. Vi förutsätter dock att regeringen vid sin kommande 

prövning beaktar den allvarliga kritik som har riktats mot denna skatteform. 

Vi förutsätter också att regeringen fortlöpande prövar möjligheterna att göra 

skatterna på bilismen enklare 01;h rättvisare och i det sammanhanget beaktar 

uppslagen i motionen att ersätta. mervärdeskattcn på begagnade bilar med en 

omregistreringsavgift och att differentiera bensinskatten till förmån för 

glesbygdens folk. 
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Näringsutskottets yttrande 

1983/84:4 y 

om beskattning av energi (prop. 1983/84:28) 

Till skatteutskottet 

35 

Bilaga 

Skatteutskottet har herett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över 

proposition 1983/84:28 (industridepartementet) om beskatl'riing· av energi 

jämtt: motioner, såvitt ~vser näringsutskottets beredningsområde. Närings

utskottet får anföra följande. 

Propositionen 

Förslag 

I propositionen föreslås - efter föredragning av .s.tatsrådet Birgitta Dahl -

att riksdagen 

dels antar fem i propositionen framlagda lagförslag, avseende ändringar i 

l. lagen (1957:262) om allmän energiskatt, 

2. lagen (1961:372) om bensinskatt, 

3. lagen (1968:430) om mervärdeskatt. 

4. kommunalskattclagen (1928:370), 

5. lagen ( 1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt, 

dels godkänner i propositionen angivna riktlinjer för den framtida 

energiskattepolitiken. 

Huvudsakligt innehåll 

I propositionen läggs fram förslag till grundläggande principer för 

heskattningen inom energiområdet. En sadan princip är att skattesystemet 

skall främja tillkomsten av de energiinvesteringar för oljeersättning och 

energihushållning som enligt 1981 års energipolitiska beslut bör genomföras 

under 1980-talet. Hänsyn skall tas till olika energikällors effekter på miljön, 

bytesbalansen, försörjningstryggheten, sysselsättningen och den industriella 

utvecklingen. 

Den nuvarande ordningen med differentierade punktskatter behålls. 

Mervärdeskatten skall inte utvidgas till att omfatta energiområdet. 

Propositionen innehåller även förslag om att inhemska bränslen skall 

undantas från mervärdeskatt och från förmånsbeskattningen vid inkomst

taxeringen. Skatten på kol - som f. n. varierar från 6 kr. till 14 kr. per ton -

föreslås höjd till 97 kr. per ton. Undantag föreslås för kol och koks som 

används i metallurgiska processer. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1984. 

I 
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För naturgas aviseras ett kommande lagförslag om skattesatsen 308 kr. per 
1 000 kubikmeter. 

Motionerna 

Yrkanden 

De motioner som har väckts med anledning av propositionen är 

1983/84:44 av Rolf Clarkson (m), vari hemställs att riksdagen avvisar 

propositionens förslag om förändringar i rätten till avdrag för allmän 

energiskatt i fråga om Juftfartyg i enlighet med vad som framhållits i 

motionen, 

1983184:45 av Olof Johansson m. fl. (c), vari hemställs att riksdagen 

I. godkänner de i motionen förordade riktlinjerna för energiskattepoliti

ken, 

2. beslutar att skattt:n på kol från den I januari 1984 skall uppgå till 140 

kr./ton kol och från den 1 januari 1985 till 275 kr./ton kol, 

3. hos regeringen begär en utredning av i vilken omfattning kolanvänd

ning även skall belastas med samma avgifter som tas ut vid oljeanvänd

ning, 
4. beslutar att skatten. på naturgas skall uppgå till 205 kr.Il 000 m3, 

5. hos regeringen hemställer om förslag att motoralkoholer producerade 

på inhemsk råvara skall vara skattefria, 

6. hos regeringen hemställer om förslag om skatterabatt för blyfri bensin 

och flygbensin i enlighet med vad som anförts i motionen, 

7. hos regeringen hemställer om förslag till förändringar i lagen om allmän 

energiskatt innebärande att restitution för el producerad av kol ej skall 
medges, 

1983/84:46 av Hans Petersson i Röstånga (fp), vari hemställs att 

riksdagen 

1. förklarar att svenskt kol är ett inhemskt bränsle, 

2. beslutar att svenskt kol ej skall beskattas, 

1983184:47 av Knut Wachtmeister m. fl. (m), vari hemställs att riksda

gen 

1. avslår förslaget till lag om ändring i lage.n (1968:430) om mervärde

skatt, 

2. beslutar att den i motionen förordade successiva skatteuppräkningen i 

fråga om kol till en energilikformig nivå den 1 januari 1989 genomförs, 

3. som sin mening ger regeringen till känna de i motionen förordade 

riktlinjerna för den framtida energiskattepolitiken, 

1983/84:48 av Lars Werner m. fl. (vpk), vari hemställs att riksdagen med 

ändring av proposition 1983/84:28 
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1. uttalar att en höjning av elskatten motsvarande den som genomfördes 

fr. o. m. den l juli 1983 också bör gälla industrienheters förbrukning utöver 

40 000 kWh/år, 

2. uttalar att företag och andra storförbrukare som genomför ambitiösa 

sparprogram inom elenergiområdct skall kunna erhii.lla viss äterbiiring av 

skatt, 

3. avsl;lr förslaget om en stiindig höjning av oljepriset genom skattehöj

ningar. 

4. uttalar att beskattningen av naturgas bör sättas till 25 ~·~. av oljeskat

ten. 

Motivering 

I det följande återges vissa övergripande ständpunkter i fråga om 

energipolitiken och energiskattcpolitiken i här aktuella motioner. Motionii

rernas argumentation i rrn:r specifika frägor redovisas i anslutning till 

utskottets behandling av resp. motionsyrkanden. 

I motion 1983/84:./7 (m) anförs i fråga om principer för beskattningen på 

energiomrildet att det vore hiist att följa den uppläggning som i en reservation 

förordades av moderata samlingspartiets företrädare i energiskatteutred

ningen. Enligt den skulle merviirdeskatt på energiområdet kombineras med 

en särskild energilikformig punktskatt på en förhållandevis hlg nivå. 

Omfördclningseffekterna hade därmed kunnat begränsas. säger motioniircr

na. Samtidigt hade det för näringslivet väsentliga önskcm[1lct om en med 

övriga varor likvärdig beskattning av energin kunnat tillgodoses. Den 

konkurrensutsatta industrin hade diirmed i energibeskattningshänscendc 

kommit att likställas med ett betydande antal utliindska konkurrenter, som 

helt eller delvis kan avlyfta energiskattebördan. 

Det iir. fortsätter motionärerna, omöjligt att åstadkomma ett logiskt och 

konsistent skattesystem på energiomr{1det om ett så stort antal, ofta mot 

varandra stridande. syften som anges i propositionen samtidigt skall 

tillgodoses. De konkreta förslagen till nya skattesatser betecknas som 

nyckfulla approximationer och siigs vittna om en övertro p[1 statsmaktens 

förm{iga att riitt kunna styra hundratusentals enskilda investeringsbeslut. 

Eventuellt erforderliga subwntioner och direkta statsstöcl på energiområdet 

borde redovisas öppet och i normalfallet inte få formen av skatterabatter. 

Motioniirerna hänvisar vidare till moderata samlingspartiets st~mdpunkter 

vid behandlingrn av energipolitiska frt1gor vitren I 983. Härvid betonades 

bl. a. betydelsen av att marknadsmässiga hänsyn tillilts spela den avgörande 

milen vid omvandlingl'n av energisystemet. 

Ett decentraliserat energisystem i huvudsak baserat pä utnyttjande av 

inhemska. förnybara energibilor och en effektiv användning av den tillförda 

energin förespdkas i 111otio11 198318./:./5 (L'). 
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Motionärerna erinrar om att centerpartiet vid upprepade tillfällen har 
understrukit betydelsen.av en decentralistisk inriktning av energipolitiken. 

Denna har också stegvis fått en sådan inriktning från år 1976, anför de. 

Omläggningen har gett till resultat att energianvändningen i landet har 

minskat kraftigt. Det föreligger inte; säger motionärerna, behov av att 

ersiitta olja med andra importerade fasta bränslen för att uppsatta sparmäl 

skall nås. 

Utvecklingen sedan 1981 års energipolitiska beslut har varit mer gynnsam 

än vad som då bedömdes vara möjligt. Ambitionerna kan därför ökas i 

förhallande till gällande riktlinjer. Importerade och miljökrävande energi

dvaror såsom kol och olja bör ha en energilikformig beskattning. 

Importerade miljövänliga energikällor bör kunna få en viss "miljörabatt" 

och skatten siittas lägre än vad som en vid jämförelse med ol.ia energilikfor

mig beskattning skulle motivera. Inhemska fasta bränslen och alternativa 

drivmedel producerade på inhemska råvaror bör ej beskattas. Undantag fritn 

en energilikformig beskattning bör kunna göras för drivmedel och en lägre 

beskattning ske när ekonomiskt rimliga substitut saknas. 

Av motionen framgilr att centerpartiet delar regeringens uppfattning att 

differentierade punktskatter pa energi bör bibehållas. De i propositionen 

redovisade allmiinna riktlinjerna för energibeskattning st<lr dock enligt 

motionärerna i viss motsättning till de grundläggande principerna för 

energipolitikens utformning. 

1motion1983184:48 (vpk) anförs att marknadskrafter, och därmed i första 

hand ekonomiska intressen, har styrt den svenska energipolitiken under hela 

efterkrigstiden. Utanför kärnkraftens område har mera långsiktiga politiska 

beslut saknats niistan helt. De negativa effekterna av detta visar sig i dagens 

problem, säger motionärerna: 

Vänsterpartiet kommunisterna förordar en längtgäendc planering och 

styrning av produktion och konsumtion inom energisektorn, sägs det i 

motionen. Det behövs en ny lagstiftning som ger samhället styrmedel för 

direkta ingripanden. Motionärerna vänder sig mot den övertro på marknads

krafternas betydelse som propositionen enligt deras mening ger uttryck för. 

lnom den begränsade ram som propositionen ger kan åtskilliga förbättringar 

och skärpningar genomföras. hävdar de. 

Näringsutskottet 

Inledning 

Efter förslag av regeringen faststiillde riksdagen ar 1981 riktlinjer för 

ci1ergipolitiken fram till omkring år 1990 (prop. 1980/81:90, NU J 980/8Ui0, 

rskr 191-:(1!81:381 ). Som ett centralt mål angavs ett kraftigt minskat 

oljeberoende. Det gällde vidare att skapa förutsättningar för en avveckling 

av kärnkraften i enlighet med utslaget av folkomröstningen i kiirnkraftsfrå-
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gan vären 1980. Statsmakterna tog sikte på en successiv utveckling mot ett 

energisystem i huvudsak baserat på varaktiga, helst förnybara och inhemska. 
energikällor med minsta möjliga miljöpiiverkan. I ett program för energi

hushållning under 1980-talet Iag tyngdpunkten på åtgärder som skulle spara 
olja. Energihushållningen skulle främjas genom rådgivning, utbildning och 

information men också genom utnyttjande av prissättningen som styrmedel. 

Parallellt härmed skulle ett program för oljeersättning genomföras. 
De riktlinjer för den framtida encrgiskattepolitiken som föreslås i 

proposition 1983/84:28 har.som utgångspunkt 1981 års energipolitiska beslut 

och syftar till att de då uppsatta målen för energisystemets utveckling skall 

uppnås. Näringsutskottet behandlar inledningsvis de grundläggande princi

per för den framtida energiskattepolitiken som föreslås i propositionen och i 

motionerna. Därefter tar utskottet upp de specifika riktlinjer som föreslås 

gälla för beskattningen av resp. energibärare. 

Allmänna principer 

En offensiv energipolitik i enlighet med 1981 års energipolitiska beslut 

utgör enligt propositionen ett led i kampen mot landets ekonomiska och 

industriella kris. Genom en effektiv energihushållning och investeringar i ny 

energiteknik. användning av fasta bränslen och produktion av inhemska 

bränslen bryts oljeberoendet samtidigt som nya arbetstillfällen skapas. En 

betydande del av dessa arbetstillfällen, anförs det vidare, tillkommer de delar 

av landet som har de största sysselsättningsproblemen. Därtill kommer att 

bytesbalansen förbättras och att en väsentlig grund läggs för en långsiktig 

utveckling mot en ökad industriproduktion och därmed ökad sysselsättning 

inom landet. Svensk industri får kunnande och produktionsresurser som kan 

lägga grunden för svenska exportframgångar i takt med att andra länder 

förnyar sina energisystem. 
Det krävs enligt propositionen en aktiv energipolitik där. samhället 

utnyttjar flera styrmedel för att kunna genomföra den av riksdagen år 1981 

beslutade förändringen av energisystemet. Olika slags styrmedel, såsom 

ekonomiska, administrativa och informativa styrmedel, blir aktuella. 

De ekonomiska styrmedlen sägs böra användas i första hand, eftersom de 

enligt sin natur bygger på ett decentraliserat beslutsfattande. Energibeskatt

ningen, som utgör ett av dessa styrmedel, bör enligt regeringen användas 

aktivt under den period som omställningen av vårt energisystem pågår. 

Som grundläggande princip för de riktlinjer som i propositionen föreslås 

gälla för den framtida energiskattepolitiken anges följande. Skattesystemet 

bör friimja tillkomsten av de energiinvesteringar för oljeersiittning och 

energihushållning som enligt 1981 års energipolitiska beslut bör genomföras 

under 1980-talet. Hänsyn bör också tas till olika energikällors effekter på 

miljön, bytesbalansen, försörjningstryggheten, sysselsättningen och den 

industriella utvecklingen. 
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l propositionen tas vidare (s. 21) ställning till energiskattekommittens i 

betänkande (SOU 1982: 16--17) Skatt på energi framförda förslag till ny 

ordning för beskattningen av energi.· Kommitten föreslog införande av 

mervärdcskatt pä energi i kombination med en särskild styrskatt på 

energi. 

Föredragande statsrådet anför .nu att hon ·i likhet med det överviigande 

antalet remissinstanser anser att en kombination av differentierade styrskat

ter och merviirdeskatt pa energi är olämplig. Med hänsyn härtill bör enligt 

propositionen mervärdeskatt p{1 energi inte införas. Nuvarande ordning med 

differentierade punktskatter på energi bibehålls alltså. 

l två motioner framförs krav på att riksdagen skall uttala sig om 

riktlinjerna för den framtida cncrgiskattepolitiken. De övergripande ständ

punkterna i dessa motioner har refererats i det föregående. Kravet på 

riktlinjer enligt motion 1983/84:47 (m) innebär sammanfattningsvis följande. 

Energiskattesatserna skall i princip vara energilikformiga. Eventuella 

subventioner och direkta statsstöd på energiområdet skall redovisas öppet 

och i normalfallet inte få formen av skatterabatter. En övergång till 

mervärdeskatt på energiområdet bör kombineras med cri särskild energilik

formig punktskatt på förhållandevis låg nivå. 

Enligt motion 1983/84:45 (c) skall importerade och miljökriivande 

energiråvaror såsom kol och olja ha en energilikformig beskattning. 

Importerade miljövänliga energikällor bör kunna få en viss "miljiirahatt". 

Inhemska fasta bränslen och alternativa drivmedel producerade på inht:mska 

råvaror bör ej beskattas. Undantag från en energilikformig beskattning av 

olja bör kunna göras för drivmedel och en lägre beskattning ske niir 

ekonomiskt rimliga substitut saknas. 

Näringsutskottet ansluter sig till de allmänna riktlinjer för den framtida 

energiskattepolitiken som föreslås gälla enligt propositionen och som 

behandlas i detta avsnitt. Det är enligt utskottets uppfattning väsentligt med 

en liingsiktig och konsekvent statlig politik i syftt: att få till stånd nödvändiga 

investeringar i oljeersiittande teknik. Som framhålls i propositionen (s. 17) är 

det viktigt att energianvändarna ges klara besked ·om hur statsmakterna avser 

att utnyttja skattesystemet för att se till att oljeersättningsprogrammet 

fullföljs. 

S0m en allmän utgångspunkt för den framtida energiskattepolitiken bör 

alltså gälla att skattesystemet ~;kall främja tillkomsten av de energiinveste

ringar för oljeersättning och energihushållning som enligt 1981 års energi

politiska beslut bör genomföras under 1980-talet. Hänsyn skall också tas till 

olika energikällors effekter på miljön, bytesbalansen. försörjningstrygghe

ten. sysselsättningen och den industriella utvecklingen. 

I likhet med regeringen och det övervägande antalet av de remissinstanser 

som har yttrat sig över energiskatteutredningens tidigare nämnda förslag 

anser näringsutskottet att den nuvarande ordningen med differentierade 

punktskatter på energi bör bibehållas. 



SkU 1983/84:9 Bilaga 41 

Det finns ;illtså enligt näringsutskottcts uppfattning inte anledning för 

riksdagen att besluta om övergång till den av utredningen föreslagna 

kombinationen av differentierade styrskatter och mervärdeskatt. 

Vad nu sagts innebär att näringsutskottct tillstyrker propositionen i här 

behandlad del och avstyrker motionerna i motsvarande delar. 

Olja 

Oljeförsörjningen i Sverige har undergått stora förändringar de senaste 

~iren. En liknande utveckling har samtidigt skett i omvärlden. Användningen 

av oljeprodukter pä den svenska marknaden minskade under perioden 

1979-1982 med en fjärdedel. Denna minskning kan huvudsakligen hänföras 

till en minskad total energitillförsel beroende på förbättrad energihushåll

ning och låg ekonomisk aktivitet. Särskilt har förbrukningen av eldningsoljor 

minskat. Förbrukningen av lätta oljeprodukter och mellandestillat har legat 

kvar p~1 en i stort sett oförändrad nivå under denna period. Enligt preliminära 

uppgifter har nedgången i förbrukningen fortsatt även under första halvåret 

1983. främst för villaolja och tung eldningsolja till industrin. 

Ett centralt mal som angavs vid 1981 års energipolitiska beslut var att 

oljeberoendet skulle minska kraftigt. I den då ·aktuella propositionen 

( 1980/81 :90) skisserades energibalanser för år 1985 och år 1990. Dessa 

byggde dels på beräknade energianvändningsnivåer, dels på de övervägan

den och förslag om värme- och elförsörjningen som lades fram i propositio

nen. 

Syftet med energibalanserna var i första hand att på ett översiktligt sätt 

illustrera tänkbara utfall av den i propositionen förordade inriktningen av 

energipolitiken. Det bedömdes bli nödvändigt att energipolitiken successivt 

omprövades i takt med att förutsättningarna för den förändrades bl. a. 

genom nya erfarenheter. Detta innebar att de tillförselnivåer som angavs i 

balanserna inte skulle betraktas som mål vilka borde eftersträvas oberoende 

av utvecklingen. 

I" energibalanserna angavs en högre och en lägre tillförselnivå. Enligt 

propositionen måste tillförselplaneringen grundas· på en användningsnivå 

kring den övre gränsen, detta för att inte en önskvärd ekonomisk utveckling 

skulle begränsas av tillgången på energi. 

Näringsutskottet (NU 1980/81 :60 s. 41) och riksdagen anslöt sig till denna 

riktlinje för planeringen. 

För olja angavs följande mål för användningsnivåerna, uttryckt i TWh. Av 

sammanställningen framgår också oljans procentuella andel av total tillförsel 

för energiändamål. Som jämförelse anges även användningen år 1979. 
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Olja och 
oljeprodukter 

År 1979 

TWh 295 
% 67 

År 1985 
Lägre I Iögrc 
användningsnivå 

229 
54 

256 
56 

År 1990 
Uigrc I lögrc 
anviindningsnivå 

160--140 191-171 
37- 33 42- 37 

42 

Den högre nivån motsvarar 23 miljoner ton olja för år 1985 och 14-17 
miljoner ton för år 1990. 

Det faktiska utfallet för de senaste åren uttryckt i TWh och procent är 
följande: 

År 

TWh 

1980 

274 
66 

1981 

243 
62 

1982 

222 
57 

För år 1983 kan preliminärt beräknas en användning om ca 200 TWh 

(53 %). 
1981 års energipolitiska beslut berörde också frågan om den framtida 

prisutvecklingen för oljeprodukter. Statens industriverk hade räknat med en 
genomsnittlig real oljeprisstegring av 2 % per år, och regeringen fann inte 

skäl att frängå denna bedömning (prop. 1980/81:90 bil. 1 s. 41). Det 
meddelades att regeringen avsåg att med hjälp av beskattningen på energi 
åstadkomma en successivt höjd prisnivå på energi. 

Energimarknadsutredningen har i sitt betänkande (SOU 1983:19) Den 
stora omställningen bL a. behandlat den förväntade internationella utveck
lingen av priserna på oljeprodukter. I betänkandet sägs (s. 285) att realpriset 
på olja enligt flertalet prognoser kommer att vara oförändrat eller sjunka 
något under de närmaste åren. Mot senare delen av 1980-talet kommer det 
åter att börja stiga, sannolikt förhållandevis långsamt. Under 1990-talet kan 

prisutveck\ingen bli kraftigare. Utredningen påpekar att prognosernas 

utsagor endast kan ge en referensram för realistiska fram tidsbedömningar av 

oljemarknadens utveckling. Dessa bedömningar måste kompletteras bL a. 

med kunskap om de olika aktörernas handlande och handlingsutrymme. 

I den nu aktuella propositionen (s. 14) erinras om den utveckling som har 

ägt rum inom oljeområdet efter 1981 års energipolitiska beslut. BL a. 

framhålls att Sverige är mer beroende av importerad olja än flertalet andra 

industriländer. Kostnaderna för oljeimporten har ökat kraftigt under det 

senaste decenniet samtidigt som bytesbalansen har avsevärt försämrats. 
Föredragande statsrädet drar ~lutsatsen att det krävs kraftfulla åtgärder för 

oljeersättning och energihushällning för att oljans andel i energianvändning

en skall kunna minska till den nivä som riksdagen har angivit för år 1990. 
Enligt propositionen (s. 17) bör tillfälliga höjningar eller sänkningar av 
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oljepriserna inte automatiskt leda till skattesänkningar eller skattehöjningar 

i utjämnande syfte. En sådan ordning skulle motverka en sund priskonkur

rcns och i onödan öka konsumenternas kostnader. Det betecknas emellertid 

som angeläget att energianvändarna informeras om att oljan pa sikt kommer 

att bli allt dyrare bortsett från tillfälliga prisvariationer. Vid behov borde 

genom skatteändringar en inte oväsentlig rcalprisstegring på oljeprodukter 

åstadkommas. Härigenom skapas, heter det i propositionen, en stabil grund 

för energianvändarnas planering av fortsatta insatser för energihushållning 

och oljeersättning. Den angivna utgångspunkten för beskattningen av olja 

återfinns. påpekas det, i 1981 års energipolitiska beslut. 

. I motion 1983/84:48 ( vpk) på yrkas att riksdagen skall avslå förslaget om en· 

fortlöpande höjning av oljepriset. Enligt motionärerna finns det mot 

bakgrund av den snabba minskningen i oljeförbrukningen inte anledning att 

f. n. öka takten när det gäller att pressa ner denna förbrukning. En 

minskning av oljeberoendet som i stället medför ett nytt beroende av 

kärnkraft och kol kan inte accepteras, säger motionärerna. Oljeskatten bör 

endast garantera att oljepriset inte sjunker under nuvarande nivå. 

Näringsutskottet konstaterar att nedgången i den svenska oljeförbruk

ningen de senaste åren har gått snabbare än vad man i allmänhet räknade 

med för några år sedan. Oljans andel av den svenska energitillförseln har 

dock inte minskat lika snabbt. Nedgången i den svenska oljeförbrukningen 

beror delvis på en minskad total energianvändning till följd av såväl låg 

ekonomisk aktivitet som strukturförändringar inom den energitunga indu- · 

strin. Därutöver har det skett betydande energibesparande investeringar 

som lett till en högre energieffektivitet inom industrin i sin helhet. Den 

internationella prisutvecklingcn för oljeprodukter har karakteriserats av 

kraftiga fluktuationer. En rad svårbedömda omständigheter påverkar de 

framtida oljepriserna. Enligt flera bedömare kan man dock räkna med att 

realpriset på olja kommer att kunna falla under de närmaste åren för att på 

sikt åter stiga. Kraftiga svängningar i prisutvccklingen kan inte uteslutas. 

Behovet av att medelst skattehöjningar på olja styra oljeförbrukningen till en 

önskvärd nivå beror givetvis inte enbart på oljeprisutvecklingen utan också 

bl. a. på hur prisutvecklingen för alternativa bränslen gestaltar sig. Den 

framtida utvecklingen av de olika energibärarnas pris- och efterfrågerelatio

ner är alltså vägledande i detta avseende. Vidare bör enligt utskottets 

uppfattning noga uppmärksammas på vilket sätt den svenska oljeindustrin 

påverkas av den snabba omställningen på detta område. Utskottet räknar 

med att regeringen följer denna utveckling och återkommer härtill i den 

proposition om vissa oljefrågor som enligt vad utskottet har erfarit planeras 

till våren 1984. Frågan har belysts i bl. a. statens energiverks rapport ( 1983: I) 
Oljeindustrin i omvandling. 

Det är, såsom sägs i propositionen, av värde för energianvändarnas 

planering att det har klargjorts att oljan på sikt kommer att bli allt dyrare 

oavsett tillfälliga prisvariationer. Vid behov bör därför genom skattehöjning- · 
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ar en viss stegring av realpriserna på olja åstadkommas. I första hand bör den 

bedömning om realprisutvecklingen på olja som gjordes vid 1981 års 

energipolitiska beslut kunna tjäna som ett övre riktmärke. Realprishöjningar 

via ökade skatter utöver denna nivå torde endast under siirskilda omstiin

digheter vara påkallade. 

Med vad näringsutskottet här har anfört avstyrker utskottet ifrågavarande 

del av motion 198'.\/84:48 (vpk). 

Inhemska bränslen 

De riktlinjer för energipolitiken som riksdagen antog våren 1981 innebär 

bl. a. ett förväntat bidrag till energibalansen år 1990 med 6-11 TWh torv och 

25-30TWh skogsenergi. I riksdagens beslut framhölls bl. a. att en övergång 

till fasta bränslen skall friimjas. I slutet av år 1982 anvisade riksdagen (prop. 

1982/8'.\:50 bil. 6, NU 1982/83:\8, rskr 1982/83: 111) 200 milj. kr. för stöd till 

torveldadc förbränningsanliiggningar som beställs under år 1983. Vidare har 

riksdagen beslutat om åtgärder för ökad användning av inhemska bränslen i 

Norrbottens län (prop. 1982/83: 120 bil. 6, NU 1982/83:38. rskr 1982/ 

83:306). 

Statens industriverk och skogsstyrelsen har efter uppdrag av regeringen i 

en gemensam rapport (SIND PM 1983:9) Ökad eldning med skogsråvara 

belyst effekterna för skogsindustrins virkesförsörjning av en ökad anviind

ning av skogsravara för eldningsändamål. Rapporten, som publicerades 

sommaren 1983, har remissbchandlats. Den bearbetas f. n. inom regerings

kansliet. 

Ved och torv för uppvärmning eller energialstring är till skillnad fran andra 

energikällor skattepliktiga enligt lagen (1968:430) om mcrviirdeskatt. 

Energiskatt tas inte ut på inhemska fasta briinslen. 

I propositionen anförs (s. 17') att mervärdeskatten motverkar ett utnytt

jande av inhemska bränslen i bl. a. vissa ~ommunala anläggningar och 

gruppcentraler. Med hiinvisning till att inhemska briinslen reducerar 

kostnaderna för energiimport och att produktion och användning av sådana 

bränslen medför nya arbetstillfällen liksom till att det även i övrigt är viktigt 

med oljeersättning föreshis inh·~mska bränslen bli undantagna från beskatt

ning. Därmed elimineras osäkerheten om framtida skattenivåer för s{1dana 

bränslen. Vidare gynnas dessa skättemässigt framför alla andra briinslen. I 

propositionen föresläs också (s. 26) att bostadsuppv:irmning med bränslen 

som tagits från bostadsinnchavarens egen fastighet skall vara fri från 

förmånsbeskattning vid inkomsttaxering. 

De nu angivna ändringarna i beskattningen kommer till uttryck i tv~i av 

lagförslagen i propositionen, nämligen om ändring i lagen ( 1968:430) om 

mervärdeskatt och om ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370). Närings

utskottet har inget att erinra mot regeringens förslag om att inhemska 

bränslen skall undantas från förmånsbeskattningen vid inkomsttaxering

en. 
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I motion 1983/84:47 ( m) begärs att riksdagen skall avslä regeringens förslag 

till lag om ändring i lagen om mervärdeskatt. Ett avskaffande av nuvarande 

mervärdcheskattning av inhemska bränslen bör enligt motionärerna under 

inga förhållanden beslutas innan statens industriverks och skogsstyrelsens 

utredning har hunnit utviirderas. 

Näringsutskottet anser att det i propositionen har framförts bärande skäl 

för att inhemska bränslen b.ör undantas från skatteplikt enligt mervärde

skattelagen. De nu gällande undantagen för andra bränslen bör alltså 

utvidgas till att även gälla ved och torv. En sådan åtgärd ligger väl i linje med 

1981 års energipolitiska beslut. Utredningsrapporten om eldning med 

skogsråvara bearbetas som nämnts inom regeringskansliet. Tnom detta finns 

en arbetsgrupp. biobränslegruppen, som senare i år kommer att, med 

utgångspunkt i bl. a. rapporten och remissyttrandena över den, avge en 

rapport med förslag till åtgärder. Näringsutskottet tillstyrker sålunda 

ifrågavarande förslag i propositionen. Motion 1983/84:47 (m) avstyrks i 

motsvarande del. 

Kol 

Riksdagen antog våren 1981 riktlinjer för introduktion av kol i Sverige 

(NU 1980/81:60 s. 52-58). De innebär bl. a. att kolanvändningen i slutet av 

1980-talet kan uppgå till 4-6 miljoner ton och motsvara omkring en tiondel av 

energiförsörjningen i landet. 

[propositionen anförs (s. 18) att fasta prisrelationer mellan kol och olja så 

långt som möjligt kommer att eftersträvas med hjälp av skatte- och 

avgiftspolitiken. Därvid kommer de särskilda kostnaderna för åtgärder i 

syfte att minska koleldade förbränningsanläggningars miljöpåverkan att 

beaktas. 

Energiinnehållet i kol är ca två tredjedelar av energiinnehi!llet i olja. 

Skatten på kol föreslås skola höjas i etapper tills den per energienhet är ca 

hälften av skatten på olja. Hänsyn har därvid tagits till att ökad kolanvänd

ning innebär ökad sysselsiittning i Sverige. Kol är, framhålls det i 

propositionen. från försörjningssynpunkt ett säkrare bränsle än olja. Vidare. 

är bränslekostnaderna per energienhet ca hälften jämfört med olja. Genom 

den fasta relation mellan skatten på kol och skatten på olja som förordas 

skapas förutsägbarhet, anför föredraganden, inför användarnas beslut om 

investeringar i oljeersättande teknik. 

Enligt ett av de lagförslag som nu föreligger, förslaget till lag om ändring i 

lagen (1957:262) om allmän energiskatt, skall skatten för kolbränslen den 1 

januari 1984 höjas till 97 kr. Den nuvarande skatten är för olika slags kol 

resp. 6 kr., 12 kr. och 14 kr. per ton. Det sägs vidare (s. 27) att skatten bör 

höjas till 140 kr. per ton den I januari 1985. Det föreslås emellertid att kol och 

koks som används i metallurgiska processer skall undantas från beskattning. 

Detta sker genom ett tillägg till lagen ( 1957:262) om allmän energiskatt. 

l fem motionsyrkanden berörs beskattningen av kol. Det giiller riktlin-

."' Riksd11gen /CJ8.ii8./. nsaml. :Vr 9 
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jerna för kolbeskattningen och den nu närmast aktuella skattchöjningen. 

Vidare avser motionsyrkandcna dels en fråga om skattebefrielse, dels en 

utredning om vissa avgifter för kol. l detta· sammanhang berör niiringsut

skottet vissa synpunkter i ärendet som Cementa AB har framfört i skrivelser 

till skatte- och niiringsutskotten. 

I motion 1983/84:47 (m) begärs att en successiv skatteuppräkning i fråga 

om kol till energilikformig nivå skall genomföras till den l januari 1989. 

Motionärerna accepterar de i propositionen föreslagna kolskattehöjningarna 

åren 1984 och 1985 men vill att skatten därefter skall höjas i etapper för att är 

1989 vara energineutral. · 

I motion 1983/84:45 (c) begärs att skatten på kol skall höjas till 140 kr. per 

ton den l januari 1984 och till 275 kr. per ton ett år senare. Utgångspunkten 

för detta yrkande iir att kol såsom ett miljöstörande och importerat bränsle 

bör jämfört med olja beskattas energilikformigt. I ett yrka1ide som behandlas 

senare berörs frågan huruvida kol i likhet med oljeprodukter också skall 

beläggas med vissa avgifter. 

Näringsutskottet tar först upp frågan om allmiinna riktlinjer för kolbe

skattningen och kommer därefter in på de konkreta förslagen avseende de 

n;irmaste årens skattesatser. Tvfi principiellt skiljaktiga ståndpunkter st{1r 

här emot varandra, niimligen dels regeringens, som innebiir att hiinsyn skall 

tas till olika energikällors effekter p<1 en rad o·mräden, dels motioniirernas, 

som innebiir att beskattningen skall vara energineutral. 

N;iringsutskottet anser att förslaget i propositionen är väl avviigt med 

hänsyn till nuvarande prisrelati•Jner mellan kol och olja samt med beaktande 

av de allmänna principer för energibeskattningen som utskottet tidigare i 

detta betiinkande har uttalat sig för. Som en riktlinje' för beskattningen av kol 

bör allts{1 gälla att skatten p[1 kol skall höjas i etapper tills den per energienhet 

iir ca hälften av skatten på olja. 

Vad så gäller de i propositionen och i motionerna föreslagna skattchöj

ningarna per den I januari 1984 och den l januari 1985 vill niiringsutskottcl 

·anföra följande. Regeringen föreslår en skattesats pii 97 kr. per ton kol den I 

januari 1984 och 140 kr. per ton kol ett iir senare, medan i motion 1983/84:45 

(c) påyrkas att riksdagen skall bestämma skattesatserna vid de angivna 

tidpunkterna till 140 kr. resp. :_75 kr. 

Den skatt på kolb'riinslcn som i propositionen föresli\s giilla fr. o. m. den l 

januari 1984 innebär en kr<1ftig höjning jämfört med de nuvarande 

skattesatserna. Niiringsutskottct anser inte att en större höjning nu iir liimplig 

med hänsyn till de satsningar som i enlighet med det av riksdagen antagna 

oljeersättningsprogrammet pt1går inom kolomradet. Den höjning som 

aviseras till den I januari 1985 finner utskottet likasii väl avviigd. Utskottet 

tillstyrker alltså regeringens förslag i denna dd. ~·fotion 1983/84:45 (c) 

avstyrks i ifrågavarande del. 

Niiringsutskottet har härmed tagit ställning• till pririciperna för den 

framtida kolbeskattningen och till filrslagen om de niirmaste tvt1 årens 
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skattesatser. Det nu delvis behandlade yrkandet i motion 1983/84:47 ,(m) 

innebär en ytterligare precisering för tiden mellan är 1985 och år 1989. 

I konsekvens med sitt ställningstagande i principfrågan avstyrker närings

utskottct förslaget i motion 1983/84:47 (ml om en skatteuppräkning till en 

energilikformig nivå den 1 januari 1989. 

I motion 1983/84:45 ( c) begärs en utredning av i vilken omfattning 

kolanvändning även skall belastas med sådana avgifter som tas ut vid 

oljeanvändning. Enligt motionärerna är" det inte orimligt att kolet får bära 

sina egna kostnader för miljöinvestcringar. forskning och beredskapslag

ring. 

F. n. utgår en siirskild avgift pä oljeprodukter med 108 kr. per kubikmeter. . 

Avgiften utgar enligt lagen (1973: 1216) om särskild avgift för oljeprodukter. 

Den används till att bl. a. finansiera oljeersättningsfonclen (50 kr.), 

oljeprospekteringsfonden ( 12 kr.), energiforskningsfonclen (31 kr.). kolmil

jöfonden (10 kr.) och åtgärder mot försurningen (5 kr.). I proposition 

1983/84:62 (s. 40) - som riksdagen senare får ta ställning till efter beredning 

hos näringsutskottct - föreslår regeringen att det fr. o. m. den I januari 1984 

skall införas en avgift på 10 kr. per ton för bl. a. kolbränslen för att bidraget 

till forskning och utveckling inom encrgiomräclet skall kunna ökas. 

Med hänsyn till att regeringens senare framlagda förslag om en avgift för 

kolbränslen snart skall prövas finner näringsutskottet _inte anledning för 

riksdagen att nu uttala sig för någon sådan utredning som motionärerna 

föresprt1kar. Motionen avstyrks alltså i här aktuell del. 

Näringsutskottct har inget att erinra mot regeringens förslag (s. 27) om 

skattebefrielse för kol och koks som används i metallurgiska processer. 

Till skatteutskottet och näringsutskottct har under ärendets beredning 

inkommit tvii skrivelser från Cementa AB. Företrädare för bolaget har också 

muntligen framfört synpunkcr vid en sammankomst med företrädare för de 

båda utskotten. Holagct menar att elen motivering som har lett till 

regeringens förslag om att kol för metallurgisk produktion skulle undantas 

fr{ln skatt är tillämplig även för cementtillverkning och att motsvarande 

avdrag borde medges även för denna. En skatt på kol har enligt Cementa av 

tekniska skäl ingen styrande effekt mot inhemska bränslen. Cementa önskar 

vidare att kolskatten skall relateras till energiinnehållet hos resp. kolpro

dukt. Regeringens förslag om en enhetlig skattesats för olika kolprodukter 

medför att brunkolsbriketter missgynnas skattemässigt. 

I detta sammanhang bör vissa kompletterande bcskattningsregler obser

veras. Enligt lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt kan 

medges skattenedsättning för energi som förbrukas vid industriell tillverk_

ning i de fall skatten överstiger 3 % av de tillverkade produkternas 

försäljningsvärde fritt fabrik. Om särskilda skäl föreligger kan regeringen för 

visst företag medge nedsättning utöver denna andel. Den nedsättning av 

allmän energiskatt som medges industriföretag med hög energiförbrukning 

innebär att skattehöjningar på energiområdet inte får någon styreffekt pä de 
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företag som har medgetts energiskattenedsättning. För år 1983 har regering

en tillämpat principen att ned~.ättning medges om energiskattebclastningi.:n 

för ett företag överstiger 1,6 r;,, av de tillverkade produkternas försäljnings

värden när det är fråga om förädling av skogsprodukter och 1,3 % niir det är 

fråga om annan tillverkning. Cementa har allts;I för år 1983 medgetts 

nedsiittning till 1,3 %·. Ccmenta anför att det skulle få mycket allvarliga 

konsekvenser för företaget om nedsättning ej längre skulle beviljas och 

eni.:rgiskatten på kol sålunda skulle få fullt genomslag på kostnaderna. 

Näringsutskottet förutsätter att regeringen vid sina överväganden i samband 

med beslut om nedsättning a.v energiskatten beaktar olika företags och 

branschers konkurrensförutsättningar inom landet och internationellt. I 

övrigt finner näringsutskottet inte anledning att ta stiillning till de här 

aktualiserade frågorna. 

Slutligen tar utskottet under detta avsnitt upp ytterligare en fr[1ga om 

skattebefrielse. 

I motion 1983/84:46 (fp) begärs att riksdagen skall förklara att svenskt kol 

är ett inhemskt bränsle. Vidare på yrkas att riksdagen skall besluta att svenskt 

kol ej skall beskattas. 

Näringsutskottet konstaterar att det enligt 2 *lagen ( 1957:262) om allmän 

energiskatt är föreskrivet att skatt inte utgår för inhemska fasta bränslen. Kol 

som bryts i Sverige tillhör uppenbarligen denna kategori. Utskottet finner 

därför inte anledning för riksdagen att göra något uttalande i detta iimne. 

Naturgas 

Riksdagen tog våren 1980 ställning för en naturgasintroduktion i Sverige 

(prop. 1979/80:170, NU 1979i80:70, rskr 1979/80:410). Beslutet avsåg en 

utbyggnad av det s. k: Sydga~:projektet med naturgasdistributiön i västra 

Skåne fr. o. m. år 1985. I 1981 års energipolitiska beslut anges användnings

niv[m år 1990 för naturgas till 4-9 TWh, motsvarande 44H -900 miljoner 

kubikmeter. Regeringen har nyligen förelagt riksdagen förslag om vissa 

naturgasfrågor (prop. 1983/84:47). Det gäller bl. a. bemyndigande för 

regeringen att godkänna ett konsnrtialavtal med syfte att säkra genomföran

det av Sydgasprojektet. · 

I den nu aktuella propositionen (s. 19) pftpckar föredragande statsritdet att 

naturgas iir ett importbriinsk. Importkostnaden per energienhet iir ca 

85-90 o/r jiimfört med olja. Vid beskattning av naturgas bör hiinsyn tas till 

naturgasens miljöfördelar. I vissa fall kan det. anför föredraganden, ocksä 

innebära en förbättrad leveran:;säkerhct och uthMlighct i energi försörjning

en om import av olja ersätts med import av naturgas. Det iir. siigs det vidare, 

ett energipolitiskt intresse att Sydgasprojektet genomförs och i1tt viss 

erfarenhet av naturgasanvändning i vitrt land diirigcnom kan crhiillas. \tot 

den angivna bakgrunden före~:lås att skatten på naturgas per energienhet 

skall vara ca tre fjärdedelar av skatten p[1 olja. Detta mots\'arar 308 kr. per 
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I 000 kubikmeter gas. Det framgår av propositionen att regeringen ämnar 

återkomma till riksdagen med förslag till ändrad lagstiftning rörande uttag av 

skatt på bl. a. naturgas. F. n. saknar lagen ( 1957:262) om allmän energiskatt 

bestiimmelser om sadan skatt. 

Beskattningen av riaturgas behandlas i tre motioner. 

I motion 1983/84:47 (m) erinras om motionärernas i det föregående 

refererade principiella ståndpunkt att beskattningen bör vara energilikfor

mig och att eventuella statliga subventioner skall redovisas som sådana. Ett 

stöd till Sydgasprojektet via lägre skatter kan motionärerna inte godta. 

Anviindningen av naturgas bör med tanke på gasens miljöfördelar 

rabatteras mera än vad som föreslås i propositionen, anförs det i motion 

1983/84:45 ( c). Skatten på naturgas bör per energienhet inte utgöra mer än 

hälften av skatten på olja. Motionärerna begär att riksdagen skall besluta att 

denna skatt skall uppg[1 till 205 kr. per l 000 kubikmeter. 

I motion 1983/84:48 ( vpk) sägs att en skatt på naturgas som är högre än för 

kol inte kan accepteras. Motionärerna begär att riksdagen skall uttala att 

skatten på naturgas skall sättas till 25 % av oljeskatten. Den blir då lägre än 

för kol, och detta sägs vara motiverat för ett energislag som har alla fördelar 

framför kolet. 

Riktlinjerna för beskattningen av naturgas enligt regeringens förslag har 

angivits med beaktande av denna energibärares effekt på miljön, bytesba

lansen, försörjningstryggheten, sysselsättningen och den industriella utveck

lingen. Näringsutskottct anser att den föreslagna relationen till oljeskatten är 

väl avvägd och tillstyrker propositionen i denna del. Skatten per energienhet 

bör sålunda vara tre fjärdedelar av skatten på olja. Av vad utskottet nu har 

anfört framgår att utskottet avstyrker de aktuella motionsyrkandena. 

Drivmedel 

Beskattningen av drivmedel fyller främst trafikpolitiska och energipolitis

ka syften, anförs det i propositionen (s. 19). Också miljöpolitiska bedöm

ningar ligger till grund för den. Drivmedelsbeskattningens energipolitiska 

syfte är främst att den skall stimulera till energihushållning, heter det vidare. 

Detta innebär att den energipolitiskt motiverade beskattningen för olika 

drivmedel bör vara lika hög per energienhet. Om ställning har tagits till att ett 

visst drivmcdd skall introduceras av energipolitiska eller miljöpolitiska skäl 

bör enligt propositionen den ej trafikpolitiskt motiverade beskattningen 

kunna differentieras så att den främjar introduktionen. 

Som förslag till riktlinjer för beskattningen inom detta område anges 

vidare att vid eventucHa skattehöjningar på bensin skall gälla att skatten på 

motoralkoholer höjs med hälften så mycket som skatten på bensin. Senare 

bör en skattesubventionering kunna övervägas. Skatten på moto.rgas höjs i 

etapper tills den per liter är ca 60 %• av skatten på bensin. 

I propositionen (s. 28) erinras vidare .om att energiskattekommitten har 
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föreslagit att skatten på blyfri bensin skall vara 30 öre lägre per liter jämfört 

med vanlig bensin. Bilavgaskommitten har i betänkandet (SOU 1983:27~28) 

Bilar och renare luft bl. a.· behandlat frågan om införandet av hlyfri bensin. 

Betänkandet remissbehandlas f. n. Enligt föredraganden bör ställning tas till 

energiskattekommittens förslag om skatterabatt för blyfri bensin samtidigt 

som ställning tas till bilavgaskommittens betänkande. 

I motion 1983/84:45 (c) framförs tvä yrkanden som rör bränslen. Det 

första, vilket utskottet nu skall behandla, gäller blyfri bensin. Motionärerna 

begär att riksdagen hos regeringen skall hemställa om förslag om skatterabatt 

för blyfri bensin och flygbensin i enlighet med vad som har anförts i 

motionen. De menar att det av miljöskäl är väsentligt att anviindning av blyfri 

bensin stimuleras med en skatterabatt. 

Som framhålls i propositionen bör riksdagen inte nu ta ställning i denna 

fråga, eftersom bilavgaskommittcns förslag om införande av blyfri bensin 

f. n. remissbehandlas. Ställningstaganden till denna utrednings förslag och 

energiskatteutredningens nyss nämnda förslag bör göras i ett sammanhang. 

· Motion 1983/84:45 (c) avstyrk~ sälunda i här aktuell del. 

Det andra yrkandet i motion 1983/84:45 ( c) gär ut pä att riksdagen hos 

regeringen skall begära förslag om att motoralkoholer producerade på 

inhemska råvaror skall befrias från skatt. 

Enligt näringsutskottets uppfattning bör som förutsättning för införande 

av en energipolitiskt motiverad skattesubventionering av ett visst drivmedel 

gälla att beslut om introduktion i större skala har fattats. Som sägs i 

propositionen kan en skattesubventionering av motoralkoholer av energipo

litiska skäl övervägas när ställning har tagits i frågan om en· större 

introduktion. I det sammanhanget kan maff enligt utskottets uppfattning 

även överväga frågan om skattereduktion för motoralkoholer producerade 

av inhemska rävaror. Mot bakgrund av vad utskottet nu har anfört avstyrker 

utskottet motion 1983/84:45 (c) i ifrågavarande del. 

Slutligen föreslär regeringen (s, 34) inom detta ämnesområde a.tt den nu 

gällande avdragsrätten beträffande bensinskatt och energiskatt på bensin 

som används för fritids- och privatflyg skall slopas. Som skäl anförs bl. a. att 

systemet med skattefria inköp till flygklubbar och restitution av skatt har lett 

till administrativa och kontrollmässiga svårigheter för riksskatteverket. 

Också rättviseskäl aberopas. Förslaget innebär att flyget behåller sin 

skattefrihet då flygplanen anviinds för andra ändamål än de nyssnämnda. 

Detta gäller t. ex. bruksflyg, skogsbrandbevakning, målflygning, skolflyg, 

räddningstjänst, jordbruksflyg, trafikövervakning, frivilliga flygkåren, bog

sering av segelflygplan och <i.ndra uppdrag som utförs mot ersättning. 

A vdragsrätten bibehålls ocks;) då ett företag med eget flygplan utför 

transporter i den egna verksamheten. Taxiflyg och annat personflyg som 

utförs mot ersättning sk.all också fortsiittningsvis få ske med skattefritt 

bränsle, även om passagerarnas ändamål med resan är fritidsbetonat. 

I motion 1983/84:44 ( m) begärs att riksdagen skall avslå regeringens förslag 
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om förändringar i rätten till avdrag för allmiin energiskatt i fräga om 

luftfartyg som anviinds för fritidsiindamäl eller annat privat ändamål. En 
avveckling av nu gällande skattebefrielse skulle medföra betydande svärig
hcter för det s. k. allmiinflyget, anför motionären. Han framhåller att den 

extra skattebelastning som regeringen föreslår med stor sannolikhet medför 
en reduktion av antalet flygtimmar för den berörda kategorin av flygare. 

Härigenom blir skatteintäkterna mindre än vad regeringen har kalkylerat 

med. Konstruktionen av den föreslagna skattchöjningen innebär vidare ökat 

krångel och administrativa svårigheter, säger motionären. 

I såväl propositionens som motionens motivering anförs främst fiskala och 

skattetekniska skäl som stöd för det förslag som framläggs. Härutöver torde 

huvudsakligen trafikpolitiska - och i begränsad mån försvarspolitiska -

aspekter kunna läggas på frågan. Några energipolitiska skäl, såsom 

besparing av bränsle, har inte åberopats av regeringen för detta förslag. Mot 

denna bakgrund finner näringsutskottet inte anledning· att yttra sig i 

saken. 

Elenergi 

I propositionen anförs (s. 20) att elenergi i första hand bör användas inom 

industrin men även utnyttjas för bl. ·a. uppvärmningsändamål: Därmed kan 

oljeanvändningen minskas. Det är emellertid, framhåller föredragande 

statsrådet, viktigt att uppvärmningen inte låses fast vid elenergi. När 

kärnkraften skall börja avvecklas kommer tillgången på elkraft att bli mer 

begränsad. Användningen av elenergi för uppvärmning bör därför, fortsätter 

föredraganden, under 1980-talet i första hand ske i flexibla system där flera 

olika energikällor kan utnyttjas. Användningen av elenergi i avkopplings

bara elpannor i fjärrvärmenät sägs böra särskilt stimuleras. Beskattningen av 
elenergi bör differentieras med hänsyn till vilket slag av elanvändning det är 

fråga om. Av fördelningspolitiska och energipolitiska skäl bör det även 

framgent finnas ett samband mellan skatten på olja och skatten på elektrisk. 

kraft. 
Det här återgivna avsnittet i propositionen föranleder inte-någon erinran 

från näringsutskottets sida. 
Vänsterpartiet kommunisterna begär i motion 1983/84:48 ett uttalande av 

riksdagen om att en höjning av elskatten motsvarande den som genomfördes 

den 1 juli 1983 också bör gälla industrienheters förbrukning utöver 40 000 

kWh/år. 

Ett motsvarande yrkande framfördes av samma parti i samband med 

riksdagsbeslutet i våras om höjning av den allmänna energiskatten för 

elektrisk kraft (prop. 1982/83: 150 bil. l, SkU 1982/83:55. rskr 1982/83:393). 

Skatteutskottet delade regeringens då framförda uppfattning att industrin 

även i fortsättningen borde få tillgång till relativt billig elektrisk kraft och att 

den särskilda skattesatsen för industrin borde behållas oförändrad. Skatte-
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utskottet avstyrkte motionen. som ocksä avslogs av riksdagen. 

Näringsutskottet gör samma bedömning nu som skatteutskottet och 

riksdagen gjorde för ett halvt år sedan. Med hänsyn till värdet av att industrin 

har tillgång till relativt billig elektrisk kraft avstyrker näringsutskottet motion 

1983/84:48 (vpk) i ifrågavarande del. 

Vpk begär också en meningsyttring frän riksdagen om att företag och 

andra storförbrukare som genomför ambitiösa sparprogram inom dcner

giområdet skall kunna erhålla viss återbäring av skatt. 

Näringsutskottet vill peka på att de besparingar som storförbrukaren kan 

åstadkomma utgör väsentliga ekonomiska incitament. Att sparandet här

utöver premieras med skatteåterbäring anser utskottet inte nu vara 

erforderligt. Någon framställning till regeringen på grundval av det aktuella 

motionsyrkandct finner utskottet mot denna bakgrund inte skäl för. 

Ett krav på en ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt framförs i 

motion 1983/84:45 (e). Kravet är av innebörden att riksdagen hos regeringen 

skall hemställa om förslag till förändringar i denna lag så att restitution för 

elenergi producerad av kol inte skall medges. I motionen erinras om att den 

nuvarande lagstiftningen medger att energiskatten för bränslen restitueras då 

dessa används för produktion av elenergi. Det kan, anför motionärerna, från 

energipolitiska utgångspunkter. ifrågasättas om sådana möjligheter skall 

finnas för kol. Om kolskatten restitueras vid elproduktion riskerar bl. a. en 

framtida mottrycksproduktion med inhemska bränslen liksom vindkraft att 

konkurreras ut av koleldade anläggningar. 

Som framhölls av regeringen inför 1981 års energipolitiska beslut (prop. 

1980/81 :90 s. 297) innebär riksdagens beslut om en avveckling av kärnkraften 

att energiförsörjningssystemet och särskilt elförsörjningen måste utformas 

på ett sådant sätt att denna avveckling inte försvfiras eller förhindras. 

Tillkommande elproduktionsanläggningar sades i första hand böra utgöras 

av kraftvärmeverk och mottrycksanläggningar eldade med fasta bränslen. 

Vad regeringen här hade anfört godtogs av riksdagen (NU 1980/81:60). 

Enligt näringsutskottets uppfattning skulle ett tillmötesgående av det nu 

aktuella motionsyrkandet kunna medföra en senareläggning i planeringen av 

koleldade kraftvärmeverk. Därigenom skulle avvecklingen av kiirnkraften 

försvåras. 

Näringsutskottet har erfarit att regeringen inte kommer att ta ställning till 

frågan om uppförande av kolkondensverk före år 1985. I en proposition skall 

då behandlas bl. a. resultatet av det arbete som nu bedrivs i 1981 års 

energikommitte (I 1981 :08). Denna skall enligt sina direktiv (Dir. 1981 :62) 

bl. a. analysera vilken roll olika energikällor kan få i den framtida 

encrgiförsörjningen. Det gäller bl. a. kol, torv, skogsbränslen samt nya och 

förnybara energikällor som sol och vind. En uppgift för kommitten är att 

belysa hur man långsiktigt skulle kunna underlätta införandet av olika nya 

energikällor. Det gäller både siidana för elproduktion, t. ex. vindkraft. och 

sådana för direkt användning, t. ex. solvärme. 
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Niiringsutskottet finner att åtgiirdcr för att främja andra clproduktionsan

läggningar iin kolkondenskraftverk är väl värda att uppmärksamma. 

Utskottet räknar med att regeringen följer utvecklingen på dct~a omr{1de. 

Att riksdagen nu skulle begära förslag till lagstiftning, såsom önskas i 

motionen, anser näringsutskottet inte vara befogat mot bakgrund av vad 

utskottet nu har anfört. M?tionen avstyrks alltså. 

Näringsutskottet har inget att anföra i fråga om regeringens förslag 

bctriiffande avkopplingsbara elpannor. Utskottet förutsätter härvid att 

skatteutskottet behandlar inkomna skrivelser som rör detta ämne. 

Stockholm den 23 november 1983 

På niiringsutskottets vägnar 

NILS ERIK WÅÅG 

Närvarande: Nils Erik Wååg (s), Lilly Hansson (s), Lennart Pettersson (s), 
Rune Jonsson (s), Sten Svensson (m), Olof Johansson (c), Wivi-Anne 
Radesjö (sl. Karl-Erik 1 läll (s), Birgitta Johansson (s), Per-Richard Molen 
(ml. Ivar Frnnzen (c), Nic Grönvall (m), Hugo Bergdahl (fp), Oswald 
Söderqvist (vpk) och Ulla Voss-Schrader (m). 

Avvikande meningar 

1. Allmänna principer 

Sten Svensson, Per-Richard Molen, Nic Grönvall och Ulla Voss-Schrader 

(alla m) anser att den del av yttrandet- under rubriken Allmänna principer -

som börjar med "Näringsutskottet ansluter'' och slutar med "motsvarande 

delar" bort ha följande lydelse: 

Näringsutskottet vill inledningsvis framhålla att en förutsättning för att 

energipolitiken skall kunna understödja arbetet på att skapa balans i 

samhällsekonomin är att marknadsmässiga hänsyn tillåts spela den avgöran

de rollen vid omvandlingen av energisystemet. Propositionen präglas enligt 

utskottets uppfattning av en orealistisk föreställning om vilka styreffektcr en 

särskild energibeskattning kan ha när det gäller att främja en viss önskad 

energipolitik. Det förefaller omöjligt att åstadkomma ett logiskt och 

konsistent skattesystem på energiområdet om så många ofta mot varandra 

stridande syften som enligt propositionens förslag samtidigt skall tillgodo

ses. 

Enligt näringsutskottets mening bör energiskattesatserna i princip vara 

energilikformiga. Eventuellt erforderliga subventioner och direkta statsstöd 

på energiområdet bör redovisas öppet och normalt inte få formen av 

skatterabatter. 
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Näringsutskottet förordar, i likhet med vad som föreslås i motion 

1983/84:47 (m). en övergäng till mcrvärdeskatt pii. energiområdet kombine

rad med energilikformiga punktskatter pa en förhållandevis låg nivå. En 

sådan beskattning innebär att den konkurrensutsatta industrin i encrgibe

skattningsh~inseende likstiills med ett betydande antal utländska konkurren

ter som helt eller delvis kan avlyfta cnergiskattebördan. Utskottet tillstyrker 

alltsii. motion 1983/84:47 (m), medan propositionen och motion 1983/84:45 

( c) avstyrks, allt i ifrågavarande delar. 

2. Allmänna principer 

Olof Johansson (c) och Ivar Franzcn (c} anser att den del av yttrandet -

under rubriken Allmänna principer - som börjar med "Näringsutskottet 

ansluter" och slutar med "motsvarande delar" bort ha följande lydelse: 

Det av riksdagen fastlagda målet för energipolitiken innebär hl. a. att 

användningen av inhemska och förnybara ·energikällor skall prioriteras 

framför importerade. Den effektivare användning av tillförd energi som nu 

kan konstateras beror hl. a. på en snabb utveckling och introduktion av 

värmepumpstckniken. vilken g,er betydande tillskott av energi. 

För att den positiva tendensen till ökad e_nergihushållning och effektivare 

energianvändning skall bestä är det enligt näringsutskottets uppfattning 

nödviindigt att utformningen av skatter och avgifter på energi utgår från de 

grundliiggande principer för energipolitikens inriktning som anges i motion 

1983/84:45 (c). 
Niiringsutskottet föreslår att följande allmiinna riktlinjer för beskattning

en av olika energikällor skall gälla. Importerade och miljökrävande 

• energiråvaror såsom kol och olja hör ha en energilikformig beskattning. 

Importerade miljövänliga energikällor bör kunna få en viss "miljörabatt", 

innebärande att skatten sätts lägre än vad som en energilikformig heskattning 

skulle motivera. Inhemska bränslen och alternativa drivmedel producerade 

av inhemska råvaror bör ej beskattas. Undantag från en energilikformig 

beskattning hör kunna göras för drivmedel, med lägre beskattning niir 

ekonomiskt rimliga substitut saknas. Näringsutskottet har ingenting att 

erinra mot regeringens förslag om att systemet med differentierade 

punktskatter på energi bibehålls. 

Av vad näringsutskottet här har anfört framgår att utskottet tillstyrker 

motion 1983/84:45 (c) i frågavarahde del. 

3. Olja 

Oswald Söderqvist (vpk) ans·~r att den de\ av yttrandet - under ruhriken 

Olja - som börjar med "Näringsutskottet konstaterar" och slutar med 

"motion \ 983/84:48 (vpk)" bort ha följande lydelse: 

Såsom nyss angivits har oljeförbrukningen minskat betydligt snabbare än 
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vad som beräknades i 1981 års energipolitiska beslut. Enligt näringsutskot
tets uppfattning finns det därför f. n. inte anledning för statsmakterna att öka 

takten när det gäller åtgärder för att få ned oljeförbrukningen. Det är inte 
acceptabelt att ett minskat oljeberoende byts ut mot ett nytt beroende av 

kiirnkraft och kol. En ytterligare snabb sänkning av oljeförbrukningen som i 
huvudsak kompenseras genom kolförbrukning kommer enligt utskottets 

bedömning att skapa nya problem inför framtiden. Mot denna bakgrund 

avstyrker utskottet propositionen såvitt gäller förslaget att _oljepriset 

fortlöpande skall höjas via skatten oberoende av hur världsmarknadspriset 

utvecklas. Oljeskatten bör endast garantera att oljepriset inte sjunker under 

nuvarande reala nivå. 

4. Inhemska bränslen 

Sten Svensson, Per-Richard Molcn, Nic Grönvall och Ulla Voss-Schrader 

(alla m) anser att den del av yttrandet - under rubriken Inhemska bränslen -

som börjar med "Näringsutskottet anser" och slutar med "motsvarande del" 

bort ha följande lydelse: 

I enlighet med vad som uttalas i motion 1983/84:47 (m) anser näringsut

skottet att undantag från mervärdebeskattningen för inhemska bränslen 

under inga förhållanden skall medges innan industriverkets och skogsstyrcl

sens nyss nämnda rapport har utvärderats. Att med hjälp av skatteförmåner 

stimulera produktion av ytterligare energiråvara innan frågan om avsättning
en av denna har fått sin lösning, skulle vara oansvarigt. Om ett tillfälligt stöd 

för torv och skogsbränsle skulle visa sig vara erforderligt bör detta redovisas 
direkt och öppet och inte ges formen av skatterabatt. 

5. Riktlinjer för kolbeskattningen 

Sten Svensson (m). Olof Johansson (c). Per-Richard Molen (m), Ivar 
Franzen (c), Nic Grönvall (m) och Ulla Voss-Schrader (m) anser att den del 

av yttrandet - under rubriken Kol - som börjar med ''Näringsutskottet 

anser" och slutar med "på olja" bort ha följande lydelse: 

Näringsutskottet anser i överensstämmelse med vad som anförs i de båda 
motionerna att kolskatten på sikt skall vara energilikformig. Denna 

grundprincip bör gälla som riktlinje för den framtida beskattningen av kol. 

Frågan om i vilken takt skattehöjningarna på kol bör genomföras återkom

mer utskottet till senare i detta yttrande. 

6. Kolskatt åren 1984 och 1985 

Olof Johansson (c) och Ivar Franzen (c) anser att den del av yttrandet -

under rubriken Kol - som börjar med ''Den skatt" och slutar med 

''ifrågavarande del" bort ha följande lydelse: 
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Näringsutskottet delar motionärernas uppfattning att en högre skattesats 

för kol än den av regeringen föreslagna nu bör genomföras. Med hänsyn till 

kolets miljöstörande egenskaper och till att kol är ett importerat briinsle bör. 

såsom föreslås i motion 1983/84:45 (c), skatten uppgå till 140 kr. per ton den I 

januari 1984 och höjas till energilikformig nivå eller 275 kr. per ton kol den I 

januari 1985. 

7. Kolskatt under perioden 1985-1989 

Sten Svensson, Per-Richard Molcn, Nic Grönvall och Ulla Voss-Schrader 

(alla m) anser att den del av yttrandet- under rubriken Kol-som börjar med 

"I konsekvens" och slutar med ·• 1 januari J 989" bort ha följande lydelse: 

Näringsutskottet finner den i motion 1983/84:47 (m) angivna takten för 

skattehöjning på kol lämplig. Efter den höjning som sker den l januari 1985 

bör alltså ytterligare höjningar ~ke fram till den 1 januari 1989, då skatten bör 

vara energilikformig. Utskottet tillstyrker sålunda motion 1983/84:47 (m) i 

ifrågavarande del. 

8. Kolskatt under perioden 1985-1989 

Olof Johansson (c) och Ivar Franzcn (c) anser att den del av yttrandet -

under rubriken Kol - som börjar med "I konsekvens" och slutar med "l 

januari l 989'" bort ha följande lydelse: 

I linje med vad som anförs i motion 1983/84:45 (c) anser utskottet att den i 

motion 1983/84:47 (m) föreslagna takt i vilken skatten pa kol skall höjas är 

alltför långsam. Näringsutskottet avstyrker alltså motion 1983/84:47 (m) i 

ifrågavarande del. 

9. Utredning om avgifter på kol 

Olof Johansson (c), Ivar Franzcn (c) och Oswald Söderqvist (vpk) anser att 

den del av yttrandet - under rubriken Kol - som börjar med '_"Med hänsyn" 

och slutar med '"aktuell del" bort ha följande lydelse: 

Av den lämnade redogörelsen framgår att den särskilda avgiften för 

oljeprodukter uppgar till 108 kr. per kubikmeter olja. En energilikformig 

avgiftsbeläggning av kolprodukter skulle innebära en avgift pf1 ca 72 kr. per 

ton kol. Det bör närmare prövas vilka avgifter som skall belasta kolet. Som 

föreslås i motionen är det angeliiget att denna fråga utreds. Näringsutskottet 

föreslår att riksdagen genom ett uttalande till regeringen begär en sadan 

utredning. Alltså tillstyrker näringsutskottet motion 1983/84:45 (c) i ifråga

varande del. 



SkU 1983/84:9 Bilaga 57 

10. Naturgas 

Sten Svensson. Per-Richard Molen. Nic Grönvall och Ulla Voss-Sehrader 

(alla m) anser att.den del av yttrandet-under ruhriken Naturgas-som börjar 

med "Riktlinjerna för" och slutar med "aktuella motionsyrkandena" bort ha 

följande lydelse: 

För naturgas liksom för övriga energislag hör skatten vara energilikformig. 

Näringsutskottet finner det oacceptabelt att Sydgasprojekkt. sasom blir 

följden av regeringens förslag. skall stödjas genom lägre skatter. Om statliga 

suhvcntioner skulle vara erforderliga hör de enligt näringsutskottets mening 

redovisas öppet som sådana. Näringsutskottct avstyrker alltså propositionen 

i denna del liksom ifrågavarande delar av motionerna 1983/84:45 ( c) och 

1983/84:48 (vpk). Motion 1983/84:47 (m) tillstyrks i hiir behandlad del. 

11. Naturgas 

Olof Johansson (c) och Ivar Franzen (c) anser att den del av yttrandet -

under rubriken Naturgas -som börjar med "'Riktlinjerna för" och slutar med 

"aktuella motionsyrkandcna" bort ha följande lydelse: 

Näringsutskottct vill understryka att naturgas har avsevärda miljöfördelar. 

Det iir väsentligt att planerade större projekt för användning av naturgas inte 

utsätts för onödigt stora ekonomiska påfrestningar. Beskattningen av 

naturgas bi)r därför innefatta en större rabattering än som föresläs i 

propositionen. Skatten hör utgöra hälften av skatten per energienhet för 

olja. Detta motsvarar 205 kr. per 1 ()()()kubikmeter gas. Utskottet tillstyrker 

alltsä motion 1983/84:45 (c). medan propositionen och i.ivriga här hehand

lade motionsyrkanden följaktligen avstyrks. 

12. Naturgas 

Oswald Söderqvist (vpk) anser att den del av yttrandet - under rubriken 

Naturgas - som hiirjar med "Riktlinjerna för" och slutar med "aktuella 

motiLmsyrkandena" hort ha följande lydelse: 

Det iir enligt niiringsutskottets uppfattning synnerligen anmärkningsviirt 

att regeringen inte har satsat p{i att tillförsiikra landet leveranser av sovjetisk 

naturgas. Denna undcrlätenhct kan komma att allvarligt skada svensk 

energiförsörjning och svensk industri. 

I frilga om beskattningen av naturgas anser niiringsutskottet att detta 

energislag har sil betydande fördelar framför kol att en lägre skatt iin för kol 

tir moti\'erad. Utskottet föresbr att beskattningen av naturgas per energi

enhet skall. silsom föresliis i motion 1983/84:48 ( vpk). motsvara 25 ~;... av 

oljeskatten. 
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13. Blyfri bensin 

Olof Johansson (c) och Ivar Franzcn (c) anser att den del av yttrandet -

under rubriken Drivmedel-som börjar med "Som framhålls'' och slutar med 

"aktuell del" bort ha följande lydelse: 

Niiringsutskottet vill inledningsvis framhålla att möjligheterna att beskatta 

drivmedd hårdare än f. n. är starkt begränsade beroende på att lämpliga 

substitut saknas. Energibeskattningen bör därför stimulera forskning. 

introduktion och anviindning av alternativa drivmedel. Vidare är det, såsom 

anförs i motion 1983i84:45 (c). av miljöskäl väsentligt att användning av 

blyfri bensin stimuleras med en skatterabatt, vilken också bör gälla blyfri 

flyghensin. Näringsutskottet föreslflf att riksdagen hos regeringen hemställer 

om förslag av denna innebörd. 

14. Motoralkoholer / 

Olof Johansson (c°) och Ivar Fran:t.en (c) anser att den del av yttrandet -

under rubriken Drivmedel - som börjar med "Enligt niiringsutskottets" och 

slutar med "ifragavarande del" bort ha följande lydelse: 

Näringsutskottet finner det angeHiget att forskning och utveckling kring 

motoralkoholer fortsätter enligt de intentioner beträffande ökad anvi"indning 

av s<lviil metanol som etanol som kom till uttryck i de energipolitiska besluten 

år 1981. 1 enlighet med de principer för energibeskattningen som anges i 

motion 1983/84:45 ( c) bör motoralkoholer producerade av inhemska r{1varor 

befrias från skatt. Regeringen hör snarast återkomrna till riksdagen med ett 

förslag om sädan skattefrihet. Utskottet tillstyrker sålunda motion 1983/ 

84:45 (c) i nu behandlad del. 

15. Skatt på nJghensin 

Sten Svensson. Per-Richard MolCn, Nic Grönvall och Ulla Voss-Schrader 

(alla m) anser att den del av yttrandet - under rubriken Drivmedel-· som 

börjar med "I sf1väl" och slutar med "i saken" bort ha följande lydelse: 

Näringsutskottet konstaterar att det i motionen har framförts starka skäl 

mot regeringens förslag om skatt pä flygbensin anviind för fri tidsändamål. De 

anförda skiilcn är främst av fiskal och skatteteknisk natur, varför niiringsut

skottct avst<lr frtrn att kommcntaa dessa. Utskottet vill emellertid betona att 

regeringens förslag torde medföra att antalet flygtimmar minskar och att 

rekryteringen av nya privatflygare försvåras. Båda dessa faktorer pävcrkar 

negativt den del av näringslivet, bl. a. småföretag i glesbygden. som utnyttjar 

det privata fritidstlyget som ett viktigt kommunikationsmedcl. D;irtill 

kommer att min~kningen av fritidsflygningen negativt paverkar tillgänglig

heten av fl~·ginsatser bl. a. i skogshrandbevakningen och i civilförsvaret. 

Niiringsutskottet avstyrker cHirför propositionen i nu behandlad del och 

tillstvrker nll1tioncn. 
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16. Skatt på industrins elförbrukning 

Oswald Söderqvist (vpk) anser att den del av yttrandet - under rubriken 

Elenergi - som börjar med "'Näringsutskottct gör'· och slutar med 

"ifragavarande del" bort ha följande lydelse: 

Näringsutskottet anser inte att det finns bärande skäl för att viss 

elförbrukning i industrin skall undantas från den skattehöjning som 

genomfördes den 1 juli i år. Riksdagen hör besluta att den nämnda 

elskattehöjningen också skall giilla industrienheters förbrukning utöver 

40 000 kWh/år. 

17. Skatteåterbäring 

Oswald Söderqvist (vpk) anser att den del av yttrandet - under rubriken 

Elenergi - som börjar med "Näringsutskottet vill" och slutar med "skäl för" 

bort ha följande lydelse: 

Det iir, såsom anförs i motionen. nödviindigt med en effektiv och långt 

driven hushållning med elenergi för att kärnkraften skall kunna avvecklas. 

Stora besparingsmöjligheter finns inom industrin och inom andra sektorer i 

samhället. Regeringen bör för att stimulera till effektivare sparprogram 

utarbeta ett förslag om skatteåterbäring för företag och andra storförbrukare 

som genomför ett sådant sparande i elförbrukningen. Riksdagen bör enligt 

näringsutskottets uppfattning göra ett uttalande av denna innebörd. Motio

nen tillstyrks alltså i ifrägavarande del. 

18. Restitution för elenergi producerad av kol 

Olof Johansson (c). Ivar Franzcn (c) och Oswald Siidcrqvist (vpk) anser att 

den del av yttrandet - under rubriken Elenergi - som börjar med "Som 

framhölls'" och slutar med "'avstyrks alltså" bort ha följande lydelse: 

Enligt näringsutskottets uppfattning tar motioniirerna hiir upp en viisentlig 

fråga. Ur energipolitisk synvinkel kan man, s[1som anförs i motionen, 

verkligen ifrågasätta om den angivna restitutionen bör omfatta kol. Risk 

föreligger för att en framtida mottrycksproduktion med inhemska briinslcn 

och vindkraft kan komma att konkurreras ut av koleldade anliiggningar. Ett" 

borttagande av restitueringen av kolskatten skulle i dagsliiget inte drabba 

ni1gon elproduktion nämnvärt men fä en stark langsiktig styreffekt till förmån 

för byggande av mottrycksanläggningar baserade pä inhemska briinslen, av 

nya vattenkraftverk och av vindkraftverk. Enligt niiringsutskottets mening 

bör riksdagen hos regeringen begiira förslag om förändringar i lagen om 

allmiin cnl'rgiskatt med hiir angiven inriktning. 



mlnsblgotsb Stockholrn 1983 77316 


