
Skatteutskottets betänkande 

1984/85:50 

om energibeskattningsfrågor (prop. 1984/85: 120, delvis) 

Sammanfattning 

I betiinkandet behandlas proposition 1984/85: 120 om riktlinj<::>r för energi

politiken såvitt avser principerna för energibeskattningen och t'lt förslag om 

en begriinsning av skatteplikten för småkraftverk diir kraften anviinds fiir 

eget bruk. Samtidigt behandlas dels vissa motioner pa d..::ssa omriidcn, dels 

ett antal motioner vari yrkanden ställs i frf1ga om beskattningen av elenergi 

och drivmedel. bl. a. etanol. Några av motionerna har väckts med anledning 

av proposition 1984/85: 127 om program mot luftföroreningar och försurning, 

som behandlats av jordhruksutskottet. 

Utskottet tillstyrker proposition 120 i nu aktuella delar och avstyrker 

samtliga motioner. Reservationer har avgivits av m och c var för sig 

beträffande riktlinjerna för energibeskattningen och beskattningen av kol. 

Dessutom har c reserverat sig i fr{1ga om beskattningen av naturgas, 

skattenedsättningen för avkopplingsbar cl och beskattningen av etanol samt 

- tillsammans med f - skattereglerna för mindre kraftverk. Slutligen har 

gemensamma borgerliga reservationer avgivits beträffande bcskattni1igcn av 

blyfri bensin. skattestimulanser för bilar med avgasrening och beskattningen 

av flyghränsle. 

Proposition 1984/85: 120 

Regeringen (industridepartementet) föresliir i proposition 1984/85: 120 

punkt 6 att riksdagen antar ett vid propositionen fogat förslag till lag om 

ändring i lagen ( 1957:262) om allm:in energiskatt. Vidare föresl[is i punkt 8. 

st1vitt nu är i frt1ga. att riksdagen godkiinner de riktlinjer som liiggs fram i 

fr[1ga 0111 energibeskattningen. 

Ändringen i energiskattelagen inneb~ir att skatteplikten för el som 

framställs i vissa mindre kraftverk för egen förbrukning bcgriinsas. För 

n:irvarande iir kraften skattefri 0111 framstiillning..::n sker i c:n generator med 

liigre gencratordfckt iin .SO kW. Begriinsningen ;'\stadkoms genom att denna 

effcktgriins hö.is till 100 kW. 

Lagförslaget har följande lydelse. 

I Rihdage111984185. 6 sam/. Nr 5() 

SkU 1984/85:50 



SkU 1984/85:50 2 

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

Hiirigenom föreskrivs att :! * lagen ( 1957: 26:!) om allm;in energiskatt 1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ari111dl' /rdd.11' 
.., s 
- s 

Fiil"<'slagl'll lyd<'isl' 

Skatt utg{1r icke för inhemska fasta briinskn. 
Skatt utgiir ej hdler för elektrisk kraft, som 

al framstiilks inom riket av pro
ducent, som förfogar över t:n instal
lerad generatoreffekt av mindre iin 
50 kilowatt och som ickt: yrkesmiis
sigt uistribuerar elektrisk kraft. 

al framstiilks inom riket av pro
ducent. som förfogar över en instal
lerad generatordfrkt av mindre iin 
/00 kilowatt och som icke yrkes
miissigt distribuerar elektrisk kraft. 

b) till liigre dTekt iin 50 kilowatt utan avgift kv.:reras av producent eller 
distributör till nägon, som ej stilr i intressegemenskap med prnducenten 
eller distributören. 

c) framstiillcs och förbrukas å fartyg eller annat tr;in,pl>rtmedel. clkr 
d) nyttiggöres inom rorelse för produktion eller distributil>n av elektrisk 

kraft eller bortg<lr till följd av förluster viu överföring. lransförmcring eller 
omformning hos producent eller distributör. 

Denna lag triidcr i kraft den I juli 1985. 

1 Lagen omtryckt 1984: 994. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: '27'2. 
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Motionerna 

Motioner väckta med anledning av proposition 120 

1984/85:2866 av Lars Werner m. fl. (vpk) 

såvitt avser yrkande 
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 

motionen anförts om dispens från produktionsavgiften på vattenkraft. 

1984/85:2876 av Ulf Adelsohn m. fl. (m) 
såvitt avser yrkande 

3 

12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförts angående beskattningen av kol. 

1984/85:2878 av Thorbjörn Fälldin m. fl. (c) 

såvitt avser yrkandena 
1 g. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförts om energibeskattningens utformning, 

1 o. (delvis) att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 
i motionen anförts om skattebefrielse för etanol producerad av inhemska 

råvaror, 
9. att riksdagen beslutar att skattebefrielsen för s. k. avkopplingsbar el 

be.gränsas i enlighet med vad som förordas i motionen, 

23. (delvis) att riksdagen beslutar att skatten på naturgas sätts till 205 
· kr./1000 m3 , 

24. att riksdagen beslutar att skatten på kol sätts till 275 kr./ton. 

Motioner väckta med anledning av proposition 127 

1984/85:2894 av Thorbjörn Fälldin m. fl. (c) 
såvitt avser yrkandena 

12. att riksdagen beslutar att sänka bensinskatten på bl);fri bensin från den 

1juli1986 med 20 öre/liter. vilket skall finansieras med en höjning av skatten 
på blyhaltig bensin, 

13. att riksdagen beslutar att skattefrihet på inhemskt producerad etanol 
skall införas, 

15. att riksdagen hos regeringen begär förslag till stimulanser för bilar som 

efter kompletterande åtgärder klarar de amerikanska avgasreningskraven. 

1984/85:2896 av Arne Andersson m. fl. (m) 
såvitt avser yrkandena 

1. att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag till skatterabatt på 
blyfri bensin i enlighet med vad som sägs i motionen, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad. som 
motionen anförts om skatterabatter för avgasrenade fordon, 
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1984185:2899 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) 

si1vitt avser yrkande 

5. att riksdagen hos regeringen begär förslag om nedsättning av bensin

skatten för blyfri bensin med 20 öre per liter. 

1984/85:2902 av Lars Werner m. fl. (vpk) 

sävitt avser yrkande 

JO. (delvis) att riksdagen. so.m sin mening ger_ regeringen till känna att 

flygbensin bör beskattas enligt samma regler som bitbensin. 

Motioner ,·äekta under allmänna motionstiden 

1984/85 :457 av Paul Lestander ( vpk) 

I motionen yrkas 

1. att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag om en höjning av 

nuvarande produktionsavgiften pi1 ~ildre vattenkraftverk till 6 öre/kWh. 

2. att riksdagen hos regeringen hemstiiller om förslag till beskattning av 

importerad elenergi som motsvarar den föreslagna höjningen av produk

tionsavgiften pt1 lildre vattenkraftverk. dvs. 6 öre/kWh. 

1984/85:557 (jfr. 556) av Thorbjörn Fälldin m. fl. (c) 

I motionen yrkas 

l. att riksdagen hos regeringen begär iitgärder· i syfte att stimulera en 

övergång till blyfri bensin och katalytisk rening eller annan bättre reningstek

nik av bilavgaserna i enlighet med vad som förordas i motionen, 

2. att riksdagen beslutar begära förslag om skattefrihet på etanol, 

producerad av inhemska råvaror. senast i samband med att regeringens 

förslag om riktlinjer för energipolitiken presef!teras. 

1984/85:559 av Ulf Adelsohn m. fl. (m) 

såvitt avser yrkande 

11. (delvis) att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 

i motionen anförts om riktlinjerna för den framtida energibeskattningen. 

1984/85:685 av Nils Svensson (s) och Lennart Nilsson (s) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär en studie som belyser 

budgetm~issiga. samhiillsekonomiska och andra konsekvenser av införandet 

av ett system med rabattering av utländska bitturisters inköp av drivmedel i 

Sverige. 

1984/85:1147 (jfr 1146) av Ivar Franzen (c) och Arne Fransson (c) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar att en elproduktion motsvarande 

0,4 GWh per ar och -anläggning skall vara skattefri enligt det förslag som 

redovisas i motionen. 
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1984/85:1230 av Tage Sundkvist m. fl. (c) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar att någon nedsättning i skatten på 

elektrisk kraft förbrukad i s. k. avkopplingsbara .:!I pannor ej skall fa ske om 

inhemska fasta bdnslcn kan utnyttjas. 

1984/85:1503 (jfr 1502) av Ingemar Hallenius m. fl. (c) 

r motionen yrkas att riksdagen beslutar att etanol producerad på inhemska 

råvaror befrias från skatt. 

1984/85:1528 (jfr 1527) av Anders Sviird (c) och Britta Hammarbacken (c) 

I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att 

etanolproduktion skall möjliggöras genom skattelindring. 

1984/85: 1592 av Ingemar Eliasson (fp) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar att drivmedel för flygkommunika

tion undantas friin energiskatt. 

1984/85:2178 (jfr 2177) av Rolf Clarkson m. fl. (m) 

såvitt avser yrkande 

I. att riksdagen beslutar att den s~irskilda skatten på flygbensin för 

privatflyg skall slopas. 

1984/85:2265 (jfr 2264) av Oswald Söderqvist (vpk) och John Andersson 

(vpk) 

I motionen yrkas 

I. att riksdagen beslutar om införande av skatterabatter för blyfri bensin. 

2. att riksdagen beslutar om införande av skatterabatter p{1 etanol 

producerad av inhemska dvarnr. 

1984/85:2368 av Marianne Karlsson (c) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar att energibeskattning i ökad 

omfattning skall tillgripas för att göra fortsatt energisparande lönsamt för 

energikonsumenterna. 

1984/85:27.54 av Ulf Adelsohn m. tl. (m) 

siivitt avser yrkande 

28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförts i 

motionen hetrMfande inriktningen av energibeskattningen. 

1984/85:2784 (jfr 27K'.\) av Lars Werner m. fl. (vpk) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen hemställer om en utredning i 

syfte att minska förbrukningen av bensin och diesel samt att minska 

föroreningarna nch försurningen fr{m bilism och gödsling i enlighet med vad 

som anförts i motionen. 

1984/85:2787 (jfr 2786) av Hans Nyhage (m) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar att bensin till flygplan som används 

för fritidsiindamäl eller eljest för privat bruk skall vara skattefri. 

I* Riksdagen 198../185. 6 mm/. Nr 50 
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Yttranden från andra utskott 

Näringsutskottet har yttrat sig över propositionen och vissa av motionerna 

1 här aktuella delar (NU 1984/85:7 y). Jordbruksutskottet har med eget 

yttrande i här aktuella delar överlämnat de med anledning av proposition 127 

väckta motionerna (JoU 1984/85:6 y). Yttrandena fogas som bilagor till 

betänkandet. 

Skrivelse 

Med anledning av propositionen har skrivelse inkommit fr[m Sveriges 

energiföreningars riksorganisation (SERO ). 

Utskottet 

Allmänna riktlinjer 

Under hösten 1983 fattade riksdagen beslut om cnergiskattepolitikens 

inriktning (prop. 1984/85:28. SkU 9). I beslutet lades fast att enagibcskatt

ningcn bör utformas så att de energiinvesteringar för oljeersättning och 

cncrgihushallning som bör genomföras under 1980-talct främjas. l liinsyn bör 

också tas till olika energikällors effekter på miljön. bytesbalansen. försörj

ningstrygghcten. sysselsättningen och den industriella utvecklingen. Tanken 

på att inordna energiområdet under merviirdeskatten avvisades. I stftllct 

uttalades att energin även i fortsättningen bör beskattas med differentierade 

punktskatter. 

När det gälkk beskattningsnider m. m. fastställdes sammanfattningsvis 

följande riktlinjer för energiskattepolitiken under 1980-talet: Skatteiindring

ar på olja bör vid behov vidtas för att ~-istadkomma en inte ov~isentlig 

realprisstegring. Inhemska briinslen bör gynnas genom skattefrihet. Skatten 

på kol biir höjas i etapper till dess skatten per energienhet uppgär till ca 

hälften av skatten pa olja. Drivmedelsbeskattningen bör främja fortsatt 

energihushållning. Elanviindning inom industrin bör vara skattemiissigt 

gynnad i förh{1llande till elanvändning för uppvärmning. Beskattningen av el 

för uppvärmning bör ha viss följsamhet mot beskattningen av olja. 

T proposition 120 begiir regeringen riksdagens godkiinnande för de i 

propositionen förordade riktlinjerna i fråga om energianviimlningen. Dessa 

innchär bl. a. att heskattningen av energi även i fortsättningen aktivt och 

medvetet skall utnyttjas för att åstadkomma en effekti\' och rationell 

energianvändning. 

Enligt motion 559 av Ulf Adelsohn m. fl. (m) hehövs en förnyad översyn av 

frägan hur olika energislag skall beskattas. '.\1otion~ircrna anser att beskatt

ningen på energiomrildet med undantag av drivmedelsbcskattningcn bör 
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vara energineutral och att den bör anpassas till mervärdeskattesystemet. 

Även i motion 2754, som också har Ulf Adelsohn som första namn, yrkas en 

övergång till mcrvärdeskatt på energiområdet i kombination med energilik

formiga punktskatter på en förhållandevis låg nivå. Enligt motionärerna har 

en sädan ordning både miljö- och industripolitiska fördelar. 

Thorbjörn Fälldin m. fl. (c) förordar i motion 2878 följande riktlinjer för 

energibeskattningen: Kol och olja bör ha en energilikformig beskattning och 

skatten på naturgas bör uppgå till hälften av skatten på olja. Importerade 

miljövänliga energikällor bör fä en viss "miljörabatt" och skatten sättas lägre 

än vad en energilikformig beskattning med olja skulle motivera. Inhemska 

fasta bränslen och alternativa drivmedel producerade på inhemska råvaror 

hör ej beskattas. Undantag från en energilikformig beskattning med olja bör 

göras för drivmedel och lägre skatt tas ut när ekonomiskt rimliga substitut 

saknas. 

Marianne Karlsson (c) slutligen begär i motion 2368 ett beslut om ökad 

energibeskattning för att göra fortsatt energisparande lönsamt för energikon

sumenterna. 

Utskottet anser i likhet med näringsutskottet att energibeskattningen bör 

inriktas på att få till stånd en effektiv och rationell energianvändning. Det 

innebär att 1983 års energiskattepolitiska beslut bör stå fast. Utskottet är 

således inte berett att biträda de ändringar i principerna för energibeskatt

ningen som föreslås i de olika motionerna. Med det sagda tillstyrker utskottet 

propositionen i denna del och avstyrker motionerna i motsvarande delar. 

Kol och naturgas 

I motion 2876 av Ulf Adelsohn m. fl. (m) begärs. med hänvisning till 

kolförbränningens miljöproblem. ett uttalande om att kolet bör beskattas 

högre än för närvarande. Thorbjörn Fälldin m. fl. (c) anser att kol bör 

beskattas energilikformigt med olja och yrkar i motion 2878 att skatten på kol 

bestäms till 275 kr. per ton fr. o. m. kommande halvårsskifte. 

Skatten på kol höjdes den 1 januari 1985 från 97 kr. till 140 kr. per ton. På 

denna nivå motsvarar skatten ca hälften av skatten på olja per energienhet. 

vilket överensstämmer med de riktlinjer för energibeskattningen som 

riksdagen antagit. Motionsyrkanden om ett ännu högre skatteuttag för kol 

har tidigare avstyrkts av utskottet och utskottet finner inte anledning att nu 

frångii denna ständpunkt. På grund härav avstyrker utskottet också de nu 

aktuella motionsyrkandena. 

I centermotionen 2878 yrkas dessutom att skatten på naturgas sänks till 205 

kr. per 1 000 nr'. dvs. till en nivå som motsvarar hälften av skatten per 
energienhet för olja. Naturgasens miljöfördelar motiverar enligt motionärer

na att naturgasen får en förmånlig behandling i skattehiinseende. 

Även den nuvarande naturgasskatten på .308 kr. per 1 000 m3 gäller sedan 

firsskihet och har av utskottet befunnits överensstämma med de riktlinjer 
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som beslutades hösten 1983. Utskottet anser att vad motionärerna anfört inte 

ger anledning att iindra skattenivån och avstyrker diirför motionen även i 

denna del. 

Vissa cl-skattefrågor 

Skatt pä elektrisk kraft utgär enligt lagen ( 1957:262) om allmiin enagi

skatt. Skattskyldig är den som inom landet förbrukar egenproducerad elkraft 

eller yrkesmässigt distribuerar kraft. antingen den är egenproducerad eller 

producerad av annan. Den som producerar eller distribuerar elkraft iir 

skyldig att vara registrerad hos riksskatteverket ( RSV). som iir beskattnings

myndighet. Skattskyldigheten intriider niir den registrerade sjiilv förbrukar 

kraft eller levererar kraft till någon som inte iir registrerad. För niirvarande 

utgiir inte skatt för elkraft som framsmils inom riket av n~igon som inte iir 

yrkesmässig distributör. om framstiillningen sker i en generator med u·1gre 

gem:ratoref~ekt än 50 kilowatt (kW). 

I propositionen föresläs att denna effektgräns fr. o. m. den 1 juli 1985 höjs 

till 100 kW. En sådan höjning innehiir enligt propositionen energipolitiska 

fördelar och en skatteadministrativ förenkling samtidigt som skattchortfallet 

blir obetydligt. Diiremot avvisas av administrativa och statsfinansiella skid 

tanken pä ett generellt bottenavdrag vid beskattningen. 

I motion .1147 av Ivar Franzen och Arne Fransson (b~tda c) begiirs med 

hiinvisning till motivering i motion 1146 att skattefrihet skall medges fiir en 

årlig produktion av 0.4 gigawattimrmlr. Hiirigenom undviker man enligt 

motionärerna den tröskeleffekt som uppstar niir effektgriinsen passeras 

genom att hela kraftproduktionen dt1 beskattas. 

Vid en uppvaktning inför utskottet har representanter för Sveriges 

energiföreningars riksorganisation (SERO) framfört liknande synpunkter i 

fri\ga om skattens utformning. 

Utskottet har inte funnit anledning till erinran mPt den föreslagna 

höjningen av effektgriinsen utan tilbtyrka propositionen i denna del. 

Ett förslag om en höjning a\' effektgriinsen i kombination med ett 

bottenavdrag av det slag motionärerna förespr;ikar har tidigare lagts fram av 

energiskattekommittO:n ( SOU I 1JR2: 16). Det biir emellertid framhttllas att 

kommitten samtidigt förordade en generell omliiggning till producent- nch 

importledet a\' skatteuttaget. ett förslag som dock inte har genomförts. 

Enligt \'ad utskottet har sig bekant iir de utle\'eranser av kraft som 

förekommer fri1n smiikraftverk som bedriver kraftproduktinn för i huvudsak 

eget bruk i mänga fall avsedd för registrerade distributiircr. Att dessa 

kraftleveranser. som inte iir skattepliktiga. skullL' ing{1 i underlaget för ett 

L'Ventuellt bottenavdrag kan enligt utskottet~ uppfattning inte komma i fr;1ga. 

D.'1 sitledes en uppdelning av kraften m[1ste ske intriidcr ntvivclaktigt 

komplikationer i skatteberiikningen om ett hnttenavdrag införs. 1 liirtill 

kommer att ett si1dant bottenavdrag enligt föredragande statsr;idet. \'ars 
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bedömning utskottet inte funnit skäl ifrågasätta, skulle leda till ett betydande 

skattebortfall. Den föreslagna höjningen av effektgränsen, som niiringsut

skottet fr[m energipolitiska utgångspunkter funnit viilmotivcrad, innebär att 

vissa producenter av kraft för eget hruk blir befriade från energiskatt och kan 

ocks<'t komma att friimja tillkomsten av nya sådana småkraftverk. I proposi

tionen Higgs dessutom fram andra förslag till åtgärder i syfte att förbättra 

förutsättningarna för en utbyggnad och ett vidmakthMlande av små vatten

kraftverk. Utskottet vill inte bestrida att fränvaron av ett bottenavdrag kan 

ge upphov till tröskeleffekter som i vissa fall kan komma att styra 

invcsteringsbcslut pi\ ett fr[rn energisynpunkt irrationellt sätt. men det 

problemet bör enligt utskottets uppfattning bedömas i ett större samman

hang niir effekterna av de nu föreslagna åtgärderna kan. överblickas. 

Utskottet förutsätter följaktligen att regeringen uppmärksamt följer utveck

lingen och, om det kan anses erforderligt, återkommer med förslag till 

åtgärder. 

Med det sagda avstyrker utskottet motionen. 

Viss elström beskattas sedan den I januari 1983 enligt lagen (1982: 1201) 

om skatt pit viss elektrisk kraft. Det gäller elektrisk kraft som framställs inom 

landet i ett vattenkraftverk med en installerad generatoreffekt av minst 1500 

k W. Skatten utgår med 2 öre per kWh om kraftverket har tagits i drift före år 

1973 och med I öre per kWh om kraftverket har tagits i drift under åren 

1973-1977. Om kraftverket har tagits i drift senare är kraften skattefri. 

I motion 2866 av Lars Werner m. fl. (vpk) föreslås att en möjlighet till 

dispens från vattenkraftsskatten införs för kraftverk som byggts om. 

Motioniirerna vill med detta stimulera önskviirda satsningar på effektivise

ringar. 

Enligt näringsutskottets bedömning är rcinvesteringarna i iildre vatten

kraftverk redan av s[1dan omfattning att ytterligare statliga stimulansåtgärder 

är omotiverade. Utskottet ansluter sig till den uppfattningen och avstyrker 

motionen i ifriigavarande del. 

I motion 457 av Paul Lestander m. f1. (vpk) begärs en höjning av 

vatten kraftsskatten till 6 öre per kWh för att nedbringa kraftbolagens vinster 

av äldre vattenkraftverk till en enligt motionärernas asikt rimlig nivi1. 

Samtidigt begiirs förslag om en skatt på importerad elenergi av motsvarande 

höjd, dvs. 6 öre per kWh. Det sistnämnda yrkandet motiveras med att vissa 

kraftföretag valt att tidvis spilla vatten förbi anliiggningarna och i stället 

importera billig elenergi frön Norge. 

Enligt niiringsutskottet saknas anledning att nu höja skatten i enlighet med 

motioniirernas önskan. Skatteutskottet är av samma uppfattning och av.styr

ker därför motionen i denna del. 

Vad giiller problemet med elkraftsimport från Norge i stället för egen 

produktion har utskottet tidigare pekat pt1 att de berörda kraftverken 

frivilligt har {1tagit sig att inte avtala om tillfälliga kraftköp från det landet 

under tid dä vatten spills förbi egna eller deliigda kraftverk. Enligt 
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näringsutskottcts yttrande har denna överenskommelse hittills hållits. Någon 

lindring av vattenkraftsskattens utformning för att komma till rätta med 

problemen behövs därför inte, varför skatteutskottet avstyrker motionen 

även i denna del. 

Enligt lagen (1979:992) om nedsättning av allmän energiskatt medges · 

under vissa förutsättningar återbetalning av energiskatt på cl som förbrukats 

i en avkopplingsbar clpanna. En av förutsättningarna är att el pannans effekt 

överstiger en megawatt. Syftet med reglerna, som tillkom i samband med 

1983 års energipolitiska beslut, är att åstadkomma att tillgänglig vattenkrafts

och kärnkraftsbaserad elproduktion används så effektivt som möjligt utan 

låsningar för framtiden. 

I motionerna 1230 av Tage Sundkvist m. fl. (c) och 2878 av Thorbjörn 

Fälldin m. fl. (c) yrkas att riksdagen beslutar att någon nedsättning av 

energiskatten som förbrukas i avkopplingsbara el pannor inte skall komma i 

fråga om inhemska fasta bränslen kan utnyttjas. I den sistnämnda motionen 

begärs dessutom att skattebefrielsen skall begränsas till att avse clpannor 

vars effekt överstiger tre megawatt. Härigenom skulle man enligt motionä

rerna skapa bättre förutsättningar för användning av skogsråvara för 

energiändamål. 

Näringsutskottet har i sitt yttrande framhållit fördelarna med ett elutnytt

jande i avkopplingsbara elpannor men samtidigt betonat vikten av att 

avkopplingsbar elkraft inte i större omfattning ersätter inhemska bränslen 

eller negativt påverkar marknaden för sådana bränslen. Näringsutskottet har 

dessutom noterat att regeringen följer frågan och att effekterna av skatte

återbäringen skall utvärderas så att ställning under år 1987 kan tas till frågan 

om den skall fortsätta. Härutöver poängteras kommunernas och eldistribu

törernas ansvar då det gäller att finna lösningar för fortsatt användning av 

inhemska bränslen utan att ändamålsenlig elanvändning förhindras. 

Skatteutskottet har tidigare uttalat att de av motionärerna förordade 

villkoren för återbetalning skulle motverka syftet med reglerna och att 

inhemska bränslen redan gynnas skattemässigt genom att de är undantagna 

från såväl mervärdeskatt som allmän energiskatt. Med hänvisning härtill och 

till vad näringsutskottet anfört avstyrker utskottet motion 1230 och motion 

2878 i ifrågavarande del. 

Etanol 

I motionerna 557 (med motivering i motion 556), 2878 och 2894 - samtliga 

med Thoibjörn Fälldin (c) som första namn - samt 1503 (med motivering i 

motion 1502) av Ingemar Hallenius m. tl. ( c), 1528 (med motivering i motion 

1527) av Anders Svärd och Britta Hammarbacken (båda c) och 2265 (med 

motivering i motion 2264) av Oswald Söderqvist och John Andersson (båda 

vpk) begärs skattefrihet eller nedsatt skatt för etanol som är producerad av 

inhemska råvaror. 
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Enligt ett riksdagsbeslut i höstas ankommer det p{1 regeringen att pröva 

den av motionärerna aktualiserade frägan. Nyligen har en utredning tillsatts 

med uppgift att undersöka förutsättningarna för 1{1ginhlandning av motoral

koholer i drivmedel och möjligheterna att pt1 längre sikt använda ett 

alternativt drivmedel som bränsle. Kommitten skall vidare bedöma de 

ekonomiska förutsättningarna för produktion av alternativa drivmedel ur 

inhemska råvaror ( dir. 1985: 1-0. Utskottet utgär liksom näringsutskottet 

frän att även de nu aktuella skattefrågorna tas upp av utredningen, förutsatt 

att dess samlade bedömning leder fram till slutsatsen att en introduktion av 

motoralkoholer på ett eller annat siitt bör stimuleras av statsmakterna. Med 

det sagda avstyrker utskottet motionerna i ifrågavarande delar. 

Blyfri bensin m. m. 

I motionerna 557 (med motivering i motion 556) av Thorbjörn Fälldin 

m. fl. (c). 2265 (med motivering i motion 2264) av Oswald Söderqvist och 

John Andersson (båda vpk), 2894 av Thorbji.irn Fälldin m. fl. (c), 2896 av 

Arne Andersson m. fl. (m) och 2899 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) begärs 

en sänkning av skatten på blyfri bensin. Nedsättningen preciseras i motioner

na 2894 och 2899 till 20 öre/I. och i motion 2896 till 10 öre/I. De tre sistnämnda 

motionerna har väckts med anledning av proposition 127 om program mot 

luftföroreningar och försurning och har av jordbruksutskottet överlämnats 

till skatteutskottet med eget yttrande. Yttrandet är bifogat detta bet1inkande. 

I proposition 127 föreslås en obligatorisk avgasrening fr. o. m. 1989 års 

bilmodeller. Enligt jordbruksutskottcts yttrande, som innehåller en redogö

relse för den allra senaste tidens utveckling på det internationella planet, har 

emellertid en nyligen träffad överenskommelse inom EG gjort genomföran

det av obligatoriska avgasregler i Europa osäkert. Det kan därför enligt 

jordbruksutskottet bli aktuellt med ett frivilligt system i Sverige under en 

övergångstid med hFilp av ekonomiska styrmedel. Med hiinsyn till att fragan 

för närvarande bereds inom regeringskansliet och till att avgasreningsfrågan 

befinner sig i ett kiinsligt internationellt förhandlingsskcde bör enligt 

jordbruksutskottets mening riksdagen inte för närvarande göra något 

uttalande. Skatteutskottet delar denna uppfattning och avstyrker motioner

na i denna del. 

I motionerna 557 och 2894 av Thorbjörn Fälldin m. fl. (c) samt 2896 av 

Arne Andersson m. fl. (m) begärs också förm{mligare skatteregler för bilar 

med avgasrening. Yrkandena syftar till att underlätta introduktionen av 

fordon med sådan utrustning. 

Jordbruksutskottet anser även beträffande denna fråga och av samma skäl 

som nyss nämnts att riksdagen inte nu bör göra något uttalande. Skatteut

skottet, som noterat att riksskatteverket avstyrkt differentieringar av for

donsskatten, kilometerskatten och försäljningsskatten på motorfordon. 



SkU 1984/85:50 12 

anser också att frågan påkallar mera ingående överviiganden. Utskottet 

avstyrker därför även dessa motionsyrkanden. 

I motion 2784 begär Lars Werner m. fl. (vpk) med hänvisning till 

motivering i motion 2783 en utredning om ett skatte- och avgifö;system som 

syftar till att minska förbrukningen av bensin och diesel. Vidare bör man 

enligt motioniirerna undersöka möjligheterna att införa avgifter pä kväveox

idutsliipp från uppvärmningsanläggningar och pröva olika åtgärder i syfte att 

minska gödslingen av åkermark. Syftet med motionen är att hejda försur

ningen och i tid stoppa förstöring av produktiv åkermark. 

Vad gäller drivmedelsbeskattningcn vill utskottet framh~tlla att skatteni

vån bör avvägas med hänsyn till ett flertal olika faktorer. Däribland bör 

givetvis de av motionärerna nämnda aspekterna beaktas. men statsfinan

siella. energipolitiska och trafikpolitiska hänsyn mftstc ocksä tas. Vad 

härefter· beträffar kväveutsläppen bör frågan ses mot bakgrund av det 

program för att minska sådana utsliipp som lagts fram i proposition 127 och 

som riksdagen nyligen på förslag av jordbruksutskottct godkänt. Program

met innebär en reduktion av dessa utsläpp med 30 ('le fram till är 1995 jämfört 

med utsläppen 1980. Jordbruksutskottet, som i sammanhanget behandlat 

olika motionsyrkanden om avgifter på skilda former av utsläpp. har avstyrkt 

dessa krav och riksdagen har godtagit jordbruksutskottcts ställningstagande 

även i detta avseende. Vad slutligen gäller avgifter på gödsel vill utskottet 

erinra om att en sådan avgift införts fr. o. m. den 1 juli 1984. Enligt utskottets 

uppfattning bör man avvakta de praktiska erfarenheterna av den avgiften 

innan nya åtgärder på skatteområdet vidtas i fråga om gödselmedel. 

Mot bakgrund av vad som anförts och med hänsyn till att försurningspro

blemen är föremål för noggrann uppmiirksamhet och ges hög prioritet inom 

regeringen avstyrker utskottet motionen. 

Övriga bensinskattefrågor 

Enligt gällande regler är bensin som förbrukats eller försMts för förbruk

ning i flygplan skattefri utom när flygplanet anviinds för fritidsändamål eller 

annat privat ändamål. Denna begränsning i skattefriheten infördes den 1 

januari 1984. 

I motion 2902 av Lars Werner m. fl. (vpk) begiirs av miljöskäl samma 

beskattningsregler för flygbensin som för bilbensin. I motion 1592 av 

Ingemar Eliasson (fp). 2178 (med motivering i motion 2177) av Rolf 

Clarkson m. fl. (m)och 2787 (med motivering i motion 2786) av Hans '."l'yhagc 

(m) yrkas däremot att skatteplikten för bensin som används i flygplan för 

fritidsändamål och annat privat ändamål skall slopas. I de sistnämnda 

motionerna åberopas de svåra ekonomiska förhåll;mdena för privatflyget. 

som enligt motionärernas mening är en samhällsnyttig verksamhet. 

Utskottet vill inledningsvis erinra om de överväganden som gjordes i 
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samband med den nämnda ändringen av bensinskatten. Bl. a. ifrågasattes då 

om inte en generell beskattning av flygdrivmedel var motiverad från 

energipolitisk synpunkt. Av olika sk;il, bl. a. kontrollmässiga, ansågs en 

sådan generell beskattning inte meningsfull. Dessutom måste - menade man 

- i så fall det skattepliktiga området utvidgas till att omfatta även flygfotogen 

som för närvarande inte omfattas av skatteplikten. Vad gäller gränsdragning

en mellan skattepliktig och skattefri bensin. som nu är knuten till flygplanets 

användning. bör det framhållas att skatteutskottet - när lagstiftningsärenckt 

var uppe till behandling i utskottet - förutsatte att regeringen noggrant 

skulle uppmärksamma tillämpningen och verkningarna av den nya lagstift

ningen och vid behov återkomma med förslag till ändring. Till följd härav har 

regeringen nyligen gett riksskatteverket i uppdrag att i samråd med 

luftfartsverket kartlägga situationen savitt griller administrationen och 

kontrollen av de nya reglerna och föreslå de åtgiirder som kartHiggningsarbc

tet kan ge upphov till. 

Med hänvisning till vad ovan sagts och då resultatet av riksskatteverkets 

kartläggning bör avvaktas innan ställning tas till eventuella ändringar i 

nuvarande regler avstyrker utskottet samtliga hrir nämnda motioner och 

motionsyrkanden. 

I motion 685 av Nils Svensson och Lennart Nilsson (båda s) begärs en 

utredning om en sänkning av skatten på bensin som inköps av utländska 

turister i Sverige. Motioniirerna föreslår ett systern med rabattkuponger. 

Utskottet anser att det system som förordas av motionärerna från 

skattesynpunkt iir behäftat med nackdelar, inte minst kontrollmässiga. Det 

finns enligt utskottet anledning att stimulera utländsk turism i Sverige, men 

utskottet anser att stödet bör utgå i andra former än som bensinskatterabat

ter. Utskottet avstyrker följaktligen motionen. 

Hemställan 

Utskottet hemställer 

1. betrriffancle riktlinjer för energia111·ii11d11i11gen såvitt m·ser e11ergi/1e

ska1111i11gc11 

att riksdagen bifaller proposition 1984/85: 120 punkt 8 i denna del 

och avslår motionerna 1984/85:559 vrkancle 11 i denna del, 

1984/85:2754 yrkande 28. 1984/85:2878 yrkande I g och 1984/ 

85:2368. 

2. beträffande kol 

att riksdagen avslår motionerna 1984/85:2876 yrkande 12 och 

1984/85:2878 yrkande 24. 

J. beträffande naturgas 

att riksdagrn avslår motion 1984/85:2878 yrkande 2J i denna del. 

1 •• Riksdagen 1984185. nsaml. Nr50 
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4. beträffande mindre kraft1·erk 

a) att riksdagen med bifall till proposition 1984/85:120 punkt 6 

antar det vid propositionen fogade förslaget till lag om ändring i 

lagen (1957:262) om allmän energiskatt, 

b) att riksdagen avslår motion 1984/85:1147. 
5. beträffande den särskilda 1·attenkrajfsskatten 

a) att riksdagen avslår motion 1984/85:2866 yrkande 2, 

b) att riksdagen avslår motion 1984/85:457, 

6. beträffande avkopplingsbara elpannor 

att riksdagen avslår motionerna 1984185: 1230 och 1984/85:2878 

yrkande 9. 

7. beträffande etanol 

att riksdagen avslår motionerna 1984/85:557 yrkande 2, 1984/ 

85:2878 yrkande 1 o i denna del. 1984/85:2894 yrkande 13. 

1984185:1503, 1984/85:1528 och 1984/85:2265 yrkande 2. 

8. beträffande bf.1fri bensin 

att riksdagen avslår motionerna l 984/85:557 yrkande l i denna del. 

1984185:2265 yrkande l. 1984/85:2894 yrkande 12. 1984/85:2896 

yrkande 1 och 1984/85:2899 yrkande 5. 

9. beträffande bilar med avgasrening 

att riksdagen avslår motionerna 1984/85:557 yrkande 1 i denna del. 

1984/85:2894 yrkande 15 och 1984/85:2896 yrkande 2, 

10. beträffande ett skatte- och avgiftssystem mot försurning 

att riksdagen avslår motion 1984/85:2784, 

11. beträffande flygbriinsle 

att riksdagen avslår motionerna 1984/85:2902 yrkande I 0 i denna 

del. 1984/85:1592, 1984/85:2178 yrkande I och 1984/85:2787, 

12. beträffande hensin 1i/l 111liindska turister 

att riksdagen avsrnr motion 1984!85 :685. 

Stockholm den 14 maj 1985 

På skatteutskottets vägnar 

RUNE CARLSTEIN 

När\'urande: Rune Carlstein (s). Knut Wachtmcister (m), Stig Josefson (c). 
HagarNormark (s), Bo Forslund (s). Karl Björzcn (m). Kjell Johansson (fp). 
Anita Johansson (s), Lars Hedfors (s). Anna Lindh (s), Ewy Möller (ml. 
Karl-Anders Petersson (c). Erkki Tammenoksa (s), Göran Riegnell (m) och 
Torgny Larsson (s). 
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Reservationer 

Riktlinjer för energiamändningen såvitt avser energibeskattningen (mom. 1) 

1. Knut Wachtmeister, Karl Björzcn, Ewy Möller och Göran Riegnell (alla 

m) anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 7 som börjar med "Utskottet 

anser" och slu~ar med "motsvarande delar" bort ha följande lydelse: 

Utskottet ställer sig, liksom motionärerna bakom motionerna 559 och 

2754. skeptiskt till användningen av skatter som energipolitiskt styrmedel. 

De nuvarande riktlinjerna innebär att man på en gång försöker tillgodose 

flera motstridiga syften, och detta har gjort skattesystemet på energiområdet 

ologiskt. Bl. a. har riktlinjerna inneburit att beskattningen av kol blivit alltför 

låg. Utskottet förordar i stället en övergång till mervärdeskatt pa energiom

rådet kombinerad med energilikformiga punktskatter på en förhållandevis 

låg nivå. Enligt utskottet gör en sådan ordning skattesystemet mer hanterligt 

och den innebär dessutom. att den konkurrensutsatta industrin i energibe

skattningshänscende likställs med ett betydande antal utländska konkurren

ter som helt eller delvis kan avlyfta sin encrgiskattcbörda. Vad nu anförts bör 

ges regeringen till känna. Med det sagda tillstyrker utskottet motionerna 559 

och 2754 i ifrågavarande delar och avstyrker propositionen och övriga i detta 

avsnitt behandlade motioner i motsvarande delar. 

dels att utskottet under mom. 1 bort hemställa 

att riksdagen med bifall till motionerna 1984/85:559 yrkande 11 i 

denna del och 1984185:2754 yrkande 28 samt med avslag på 

proposition 1984/85: 120 punkt 8 i denna del och motionerna 

1984/85:.2878 yrkande 1 g och 1984185:2368 som sin mening ger 

regeringen till kiinna vad utskottet anfört on1 riktlinjerna för 

energibeskattningen. 

2. Stig Josefson och Karl-Anders Petersson (båda c) anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 7 som börjar med "Utskottet 

anser'' och slutar med "motsvarande delar" bort ha följande lydelse: 

Utskottet ansluter sig till c-motionärernas mening att de nuvarande 

riktlinjerna för energibeskattningen står i viss motsättning till de grundläg

gande principerna för energipolitikens utformning. De riktlinjer-för energi

skattepolitikcn som förordas i c:s partimotion uppfyller på ett bättre sätt de 

grundliiggande miilsättning<irna för energipolitiken iin de som giiller för 

närvarande. De skatteförändringar som c-motionärerna föreslagit ger prisre

lationer på marknaden som avseviirt gynnar inhemsk energi i förhållande till 

kol och olja och förhindrar uppkomsten av ett alltför stort elberoende. 

Därmed fullföljs enligt utskottets uppfattning avsikterna med 1981 års 
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energipolitiska heslut. 

Utskottet anser därför att de i motion 2878 förordade riktlinjerna hör ligga 

till grund för energiskattepolitiken. Med det anförda tillstyrker utskottet 

motionen i ifrågavarande del och avstyrker propositionen och övriga i detta 

avsnitt behandlade motioner i motsvarand<C' delar. 

dels att utskottet under mom. I hort hemställa 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85:2878 yrkande 1 g och med 

avslag på proposition 1984/85:120 punkt 8 i denna del och 

motionerna 1984/85:559 yrkande 11 i denna del. 1984185:2754 

yrkande 28 och 1984/85:2368 som sin mening ger rc::geringen till 

kiinna vad utskottet anfört om riktlinjerna för energibeskatt

ningen. 

Kol (mom. 2) 

3. Knut Wachtmeister. Karl Björzen. Ewy Möller och Göran Riegnell (alla 

m) anser 

dels att det avsnitt av utskotkts yttrande pi\ s. 7 som börjar med '"Skatten 

på" och slutar med "aktuella motionsyrkandena·· bort ha följande lydelse: 

Med hänsyn till kolförbränningens miljöproblem saknas enligt utskottets 

uppfattning anledning att beskatta kol förmånligare än olja. Man bör i stiillct 

heskatta kol energilikformigt med olja. Kolskatten bör diirför enligt utskot

tets mening höjas successivt. Syftet bör vara att uppn(1 en med oljeskatten 

energilikformig nivå den I januari 1989. Detta bör riksdagen som sin mening 

ge regeringen till känna. Utskottet tillstyrker följaktligen motion 2876 i 

denna del och avstyrker motion 2878 i den mån den inte blivit tillgodosedd 

genom det anförda. 

dels att utskottet under mom. 2 bort hemställa 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85:2876 yrkande 12 och med 

anledning av motion 1984/85:2878 yrkande 24 som sin mL'ning ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört om bL'skattningen a\· kol. 

4. Stig Josefson och Karl-Anders Petersson (bi1da c) anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande pa s. 7 som hörjar med '"Skatten 

på" och slutar med ··aktuella motionsyrkandena'" bort ha följande lydelse: 

Med hänsyn till kolförhränningens miljöproblem saknas anledning att 

beskatta kol förmånligare lin olja. vars skattehelastning för ni·irvarande 

uppgår till 411 kr./nr~. Enligt utskottets uppfattning är det rimligt att hesk::itta 

kol energilikformigt med olja - dvs. med 275 kr. per ton kol. Kolskatten hör 

enligt utskottets mening höjas till denna nivt1 den I juli 1985. Utskottet 

tillstyrker följaktligen motion 2878 i denna del nch avstyrker motio1) 2876 i 
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motsvarande del i den mån den inte blivit tillgodosedd genom vad utskottet 

anfört. 

dels att utskottet under mom. 2 bort hemställa 
att riksdagen med bifall till motion 1984/85 :2878 yrkande 24 och med 

anledning av motion 1984/85:2876 yrkande 12 beslutar att bilaga 1 
till lagen (1957:262) om allmän energiskatt skall ändras så att 

skattesatsen för kolbränslen fr. o. m. den 1 juli 1985 uppgår till 275 
kr. per ton. 

Naturgas (mom. 3) 

5. Stig Joscfson och Karl-Anders Petersson (båda c) anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 7 med "Även 

den" och slutar på s. 8 med "även i denna del" bort ha följande lydelse: 

Utskottet vill betona att planerade större projekt för användning av 
naturgas på grund av naturgasens miljöfördelar inte bör utsättas för onödiga 
ekonomiska påfrestningar. Naturgas bör därför i skattehänseende behandlas 

förmånligare än olja, och utskottet anser att 205 kr. per 1 000 m3
, vilket 

motsvarar hälften av skatten per energienhet för olja, är en lämplig höjd. 

Den nuvarande naturgasskatten på 308 kr. per 1 000 m3 bör sänkas till denna 
nivå den 1 juli 1985. Med det anförda tillstyrker utskottet motion 2878 i 

denna del. 

dels att utskottet under mom. 3 bort hemställa 
att riksdagen med bifall till motion 1984/85:2878 yrkande 23 i denna 

del beslutar att bilaga 1 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt 

skall ändras så att skattesatsen för naturgas fr. o. m. den 1juli1985 
uppgår till 205 kr. per 1 000 m3. 

Mindre kraftverk, såvitt avser frågan om ett bottenavdrag vid beskattningen 
(mom. 4 b) 

6. Stig Josefson (c), Kjell Johansson (fp) och Karl-AndersPetersson (c) anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 8 med "Ett 

förslag" och slutar på s. 9 med "utskottet motionen" bort ha följande 
lydelse: 

Såväl energiskattekommitt6n som statens energiverk har föreslagit att en 

höjning av effektgränsen kombineras med ett bottenavdrag för producerad 
elenergi för att undvika tröskeleffekter. Enligt propositionen har förslaget 
från statens energiverk inte mött några invändningar hos remissinstanserna. 
Även skatteutskottet finner det angeläget att beskattningen inte utformas så 
att den genom olämpliga tröskeleffekter hämmar ett effektivt utnyttjande av 
små vattenkraftverk. Regeringen bör snarast återkomma med ett förslag av 
här angiven innebörd. Med det sagda tillstyrker utskottet motion 1147. 

Rättelse: S. 17, 6. rubriken "Mindre kraftverk ... " Står: (mom. S b) Rättat till: 
(mom. 4 b) 
S. 18, rad 1 Står: morn. 5 b Rättat till: rnorn. 4 b 
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dels att utskottet under mom. 4 b bort hemställa 
att riksdagen med bifall till motion 1984/85: 1147 som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört angående ett bottenav

drag för mindre kraftverk. 

Avkopplingsbara elpannor (mom. 6) 

7. Stig Josefson och Karl-Anders Petersson (båda c) anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 10 som börjar med 
"Näringsutskottet har" och slutar med "ifrågavarande delar" bort ha 
följande lydelse: 

De nuvarande reglerna för skattefrihet för el som används i avkopplingsba
ra elpannor är enligt utskottets uppfattning alltför generöst utformade. Detta 

har fått till följd att skattefri el i ökad omfattning används i stället för inhemsk 
skogsråvara som på sikt riskerar att få mindre avsättning och att rentav 

konkurreras ut. Systemet motverkar således en introduktion av förnybara, 
inhemska biobränslen. Enligt utskottets mening bör därför skattebefrielsen 

förs. k. avkopplingsbar el begränsas. Till att börja med bör som förutsättning 
för återbäring föreskrivas att elpannans effekt överstiger 3 megawatt. Denna 

lagändring bör träda i kraft den 1 juli i år. Dessutom bör regeringen lägga 

fram förslag av innebörd att restitution av skatt skall utgå bara när 

användning av inhemska bränslen inte är ett ekonomiskt rimligt alternativ. 

Det sistnämnda bör ges regeringen till känna. Med det sagda tillstyrker 

utskottet motion 1230 och motion 2878 i ifrågavarande del. 

dels att utskottet under mom. 6 bort hemställa 

a. att riksdagen med bifall till motion 1984/85:2878 yrkande 9 i 
denna del antar följande 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt 

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1974:992) om nedsättning av allmän 
energiskatt skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

4§ 

4 § Riksskatteverket får - -
1. elpannans effekt överstiger en 

megawatt, 
2. ingen oljebaserad - - - - -

Föreslagen lydelse 

- - - - förutsättning att 
1. elpannans effekt överstiger tre 

megawatt, 
- av kraftsystemsskäl. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. 
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b. att riksdagen med bifall till motionerna 1984/85:1230 uch 1984/ 

85:2878 yrkande 9 i denna del som sin mening ger regeringen till 

känna vad utskottet anfört angäende ytterligare begränsningar för 

återbetalning av skatt när inhemska br1inslen kan utnyttjas. 

Etanol (mom. 7) 

8. Stig Josefson och Karl-Anders Pctersson (bitda c) anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande p{t s. 11 som börjar med "Enligt 

ett" och slutar med "ifriigavarande delar" bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets mening talar mycket för att ett större utnyttjande av 

inhemskt producerad etanol som drivmedel skulle innebära avsevärda 

fördelar, inte bara från miljösynpunkt utan även i försörjningsm1issiga och 

syssels~ittningspolitiska avseenden. Skälen härför har utvecklats i en avvikan

de mening till n1iringsutskottets yttrande, som utskottet hänvisar till. Enligt 

skatteutskottets uppfattning bör man stimulera en introduktion av etanol 

genom att befria etanol producerad av inhemska råvaror från skatt i likhet 

med vad som gäller för andra inhemska bränslen. Utskottet anser att 

ri~sdagcn har tillräckligt underlag för att nu begära förslag från regeringen av 

denna innebörd. 

Med det sagda tillstyrker utskottet motionerna i här aktuell del. 

dels att utskottet under mom. 7 bort hemställa 

att riksdagen med bifall till motionerna 1984/85:557 yrkande 2. 

1984/85:2878 yrkande I o i denna del, 1984/85:2894 yrkande 13, 

1984/85:1503, 1984/85:1528 och 1984/85:2265 yrkande 2 hos rege

ringen begär förslag om befrielse från skatt för etanol producerad 

av inhemska råvaror. 

Blyfri bensin (mom. 8) 

9. Knut Wachtmcister (m), Stig Josefson (c). Karl Björzen (m), Kjell 

Johansson (fp). Ewy Möller (m). Karl-Anders Petersson (c) och Göran 

Riegnell (m) anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 11 som börjar med "I 

proposition" och slutar med "denna del" bort ha följande lydelse: 

Den negativa utveckling som avgasreningsfrågan har tagit inom EG gör 

det nu nödvändigare än tidigare att med hjlilp av ekonomiska styrmedel driva 

på en övergång till hlyfri bensin i Sverige. Enligt riksskattevcrket föreligger 

inga skattetekniska hinder för att införa en lägre skatt för blyfri bensin. 

Regeringen bör därför skyndsamt lägga fram förslag härom. Med det sagda 

tillstyrker utskottet motionerna. 
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dels att utskottet under mom. 8 bort hemstiilla 

att riksdagen med bifall till motionerna I 98·Ml5:557 yrkande I i denna 

dei och 1984/85:2265 yrkande I samt med anledning av motionerna 

1984i85:2894yrkande 12: l984/85:2896yrkandc I och .1984/85:2899 

yrkande 5 hos regeringen begär förslag om skattencd<ittning för 

blyfri bensin. 

Bilar med avgasrening (mom. 9) 

10. Knut Wachtmeistcr (m). Stig Josefson (c). Karl Björzen (m). Kjell 

Johansson (fp). Ewy Möller (m) Karl-Anders Pctersson (c) och Göran 

Riegnell (m) anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 11 med 

"Jordbruksutskottet anser" och slutar p~'i s. 12 m'ed "dessa motionsyrkan

den" bort ha följande lydelse: 

Ett ekonomiskt styrmedel iignat att stimulera ett införande av katalytisk 

avgasrening på frivillig bas iir att ge fordon med sådan utrustning en 

förmånligare skattebehandling som kompensation för merkostnaderna för 

att installera en sådan utrustning. Utskottet tänker närmast p{1 en differen

tiering av fordonsskatten. kilometerskatten eller försäljningsskatten på 

motorfordon. Regeringen bör enligt utskottet skyndsamt liigga fram förslag 

härom. och riksdagen bör som sin mening ge regeringen detta till kiinna. Med 

det sagda tillstyrker utskottet motionerna 557, 2894 och 2896 i denna del. 

dels att utskottet under mom. 9 bort hemstiilla 

att riksdagen med bifall till motionerna 1984/85:557 yrkande l i denna 

del. 1984/85:2894 yrkande 15 och 1984/85:2896 yrkande 2 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört angiiende 

skatten på fordon med avgasrening. 

Flygbränsle (mom. 11) 

11. Knut Wachtmeistcr (m). Stig Josefson (c). Karl Björzen (111), Kjell 

Johansson (fp). Ewy Möller (m). Karl-Anders Petersson (c) och Göran 

Riegncll (m) anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar p<'t sista raden pi1 s. 12 

med "Utskottet vill'' och slutar på s. 13 med "och motionsyrkanden" bort ha 

följande lydelse: 

Utskottet anser att det var fel att ta ut skatt för fri tidsflyg och flygningar för 

andra privata ändam{1J. Eftersom de flygplan det här är fragan om. dvs. 

sportflygplan och andra mindre flygplan. ibland används mot och ibland utan 

ersättning, har det enligt utskottets uppfattning blivit sv<irare iin tidigare att 

dra gränsen mellan skattepliktigt och icke skattepliktigt bränsle. Statens 

inkomster av att ta ut skatt i dessa fall torde vara marginella, medan den 
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berörda flygvcrksamhcten, som bedrivs av ett fåtal personer, drabbats av 

stora kostnadsökningar som iiventyrar flygarnas övningsmöjligheter och som 

på sikt kan leda till en minskning av flygverksamheten. En sådan utveckling 

ser utskottet som mindre önskvärd. eftersom det ligger i samhällets intresse 

att det finns tillg{mg till en kader av flygkunnigt folk som kan stiilla upp för 

t. ex. räddningsflyg och skogsbrandsbevakning. Man kan inte heller bortse 

från att samhiillets kostnader för tlygverksamhet tiicks av olika avgifter som 

pålagts flyget: luftvärdighetsavgifter. underviigsavgifter, landningsavgifter 

etc. Mot denna bakgrund finner utskottet övcrviigandc skiil tala för en 

återgång till den tidigare ordningen beträffande beskattningen av bensin för 

flygplansdrift. Nya regler bör giilla fr. o. m. den I juli 1985. Pi1 grund hiirav 

tillstyrker utskottet motionerna 1592 och 2787 samt motion 2178 i denna del. 

medan motion 2902 i denna del avstyrks. 

dels att utskottet under mom. 11 bort hernstiilla 

att riksdagen med bifall till motionerna 198-1/85:1592. 198-1/85:2178 

yrkande I och 198-1/85:2787 och med avslag på motion 198-1/ 

85:2902 yrkande 10 i denna del antar följande: 

1. Förslag till 

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

I Hirigenom föreskrivs att 2-1 §lagen ( 1957:262) om allmiin energiskatt skall 

ha nedan angivna lydelse. 

Nm·aramle lydelse 

2-1§ 

1 deklarationen - - - - -
d) förbrukats eller förs[1lts för för

brukning i luf1fartyg eller i fartyg. när 
/11f1fartygc1 eller fartygel inte anviinds 
för fritidsiindamål eller annat privat 
iindamål. 

c) av den - - - - - - - - - -

Föreslagen lydelse 

- - - likartat iindami1L 
d) förbrukats eller försMts för för

brukning i fartyg, som inte an\'änds 
för fritidsiindam~tl eller annat privat 
ändam{d, eller i lufi(ar1yg, 

- - - betalningen avser. 

Denna lag triider i kraft den I juli 19115. Äldrt> bt>Stiimrnelser skall dllck 
fortfarande tilHimpas i fr<iga om redovisningspcriod stim har gi1tt till ända 
före ikraftträdandet. 
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2. Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt 

Härigenom föreskrivs att 7 * l mom. lagen ( 1961 :372) om bensinskatt skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

7 § 1 mom. 

I deklaration - - - - -
d) förbrukats eller förs{1lts för för

brukning i luftfartyg niir tlr!t intt' 
anviinds för fritidsiindamä/ eller an
nat prirnt iindmnå/. 

c) förbrukats eller - - - - - -

- å järnviig. 
d) förbrukats eller försalts för för

brukning för framdrinmtl<' ar luft
fartyg. hiirunder inl1egripet start ar 
icke 111otordri1•et flygplan. eller för 
mrmkörning eller prorköming tll" 

111.f tfärtygsmotor. 
- - - betalningen avser. 

Denna lag triider i kraft den l juli 1985. Äldre bestämmelser skall dock 
fortfarande tillämpas i fri1ga om redovisningsperiod som har g~itt till iinda 
före ikraftträdandet. 

Särskilt yttrande 

Etanol (mom. 71 

Kjell Johansson (fp) anför: 

I höstas uttalade utskottet att inte minst miljöpolitiska skiil talade för en 

siirbehandling i skattehiinseende av bl. a. etanol. Utskottet förutsatte att 

regeringen ingäende skulle pröva möjligheterna att skapa reella ekonomiska 

förbättringar för utnyttjande av alternativa drivmedel och frågan om 

skattefrihet för motoralkoholer producerade av inhemska råvaror. Riksda

gen godkiinde betiinkandet i denna del (SkU 198-1./85:14, rskr. 1984185:28). 

Direktiven till den kornmitte som nyligen tillsatts för att utreda dessa och 

liknande frågor förefaller något svävande när det gäller skatteproblemati

ken. Beträffande den fråga som riksdagen vill ha särskilt belyst. nämligen en 

eventuell skattefrihet för etanol producerad av inhemska råvaror. sägs 

knappast nagonting. Det iir därför tveksamt om direktiven svarar mot 

riksdagens intentioner. Jag förutsätter dock .att skattefrägorna tas upp av . 

utredningen och har därför för dagen inget yrkande. 
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Bilaga 1 

Näringsutskottets yttrande 

1984/85:7 y 

om energibeskattningen (prop. 1984/85:120) 

Till skatteutskottet 

I proposition 1984/85:120 om riktlinjer för energipolitiken föreslår rege
ringen bl. a. att riksdagen skall godkänna de riktlinjer som föredragande 
statsrådet har förordat i fråga om energianvändningen (mom. 8. delvis). En 
del av dessa riktlinjer gäller energibeskattningen. Till den nämnda delen av 
propositionen anknyter motion 1984/85:559 (m) yrkande 11 {delvis) från 
allmänna motionstiden och motion 1984/85:2878 (c) yrkande 1 g med 

anledning av propositionen. 
Ytterligare ett antal krav i de motioner som har väckts med anledning av 

propositionen gäller beskattningen av energi, nämligen inom följande 

ämnesområden: 

beskattning av kol 

beskattning av naturgas 
beskattning av etanol 
skatt på viss elkraft 
skattebefrielse för av
kopplingsbara elpannor 

motion 1984/85:2876 (m) yrkande 12 och motion 
1984/85:2878 (c) yrkande 24. 
motion 1984/85:2878 (c) yrkande 23 (delvis), 
motion 1984/85:2878 (c) yrkande 1 o (delvis), 
motion 1984/85:2866 (vpk) yrkande 2. 

motion 1984/85:2878 (c) yrkande 9. 

Skatteutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över ett 
annat förslag i propositionen (mom. 6), vilket tidigare har överlämnats till 

skatteutskottet. Det gäller en lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän 
energiskatt. Lagändringen innebär förbättrad~ villkor vid utnyttjande av 
vissa små vattenkraftverk. Samtidigt har näringsutskottet beretts tillfälle ait 
yttra sig över följande motioner: 1984/85:457 (vpk) om höjd produktionsav
gift på vattenkraft. m. m., 1984/85: 1147 (c) om skattefri elproduktion vid små 
vattenkraftverk. 1984/85: 1230 (c) om begränsning av skattefriheten förs. k. 
avkopptingsbara elpannor och 1984/85:2368 (c) om energibeskattningens 
utformning. 

Ytterligare ett antal motioner om energibeskattningen från allmänna 
motionstiden har hänvisats till skatteutskottet. För att möjliggöra en samlad 
bedömning av frågor rörande energibeskattningen överlämnar näringsut
skottet - under förutsättning av skatteutskottets medgivande - till skatteut
skottet det inledningsvis nämnda avsnittet i proposition 1984185: 120 och de 
motionsyrkanden som anges i de båda första styckena ovan. I ämnet vill 
näringsutskottet anföra följande. 
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Allmänna principer 

Vid riksdagens beslut hösten 1983 om riktlinjer för den framtida energi

skattepolitiken (prop. 1983/84:28, SkU 1983/84:9, rskr. 1983/84:96 och 97) 

fastslogs att en grundläggande princip för energiskattepolitiken skulle vara 

att främja de energiinvesteringar för oljeersättning och energihushållning 

som borde genomföras under 1980-talet. Hänsyn borde också tas till olika 

energikällors effekter på miljön, bytesbalansen. försörjningstryggheten. 

sysselsättningen och den industriella utvecklingen. 
Näringsutskottet. som då yttrade sig till skatteutskottet (NU 1983/84:4 y), 

tillstyrkte regeringens förslag och utvecklade närmare sin syn på energiskat

tepolitiken mera allmänt och beträffande olika delfrågor. De meningsskilj

aktigheter som förelåg vid utskottshehandlingen framgår av yttrandet, till 

vilket fogades ett antal avvikande meningar. I vissa av de delfrågor som nu 

återkommer i form av motionsyrkanden kommer näringsutskottet i det 

följande att utan ytterligare kommentarer hänvisa till vad som har sagts i det 

nämnda yttrandet. 
I den nu aktuella propositionen anförs (avsnitt 5.1, s. 56) i fråga om 

riktlinjer för energianvändningen bl. a. att det bör vara en utgångspunkt för 

den fortsatta inriktningen av samhällets styrning av energianvändningen att 

priset på energi spelar en avgörande roll för vilka åtgärder som vidtas för att 

hushålla med energi och för att övergå från ett energislag till ett annat. Med 

pris menas det pris som användaren får betala, dvs. priset inkl. skatter och 

avgifter. Priset på energi bör medvetet och aktivt användas för att åstadkom

ma en effektiv och rationell energianvändning. Statsmakternas viktigaste 
instrument för att direkt påverka priset på energi är energibeskattningen. 

Skatteinstrumentet skall användas aktivt i energipolitiken. 

Föredragande statsrådet erinrar vidare om riksdagens beslut om riktlinjer 

för den framtida energiskattepolitiken år 1983 och anför sammanfattningsvis 

(s. 58) att energibeskattningen aktivt och medvetet skall utnyttjas för att 

åstadkomma en effektiv och rationell energianvändning. 

I tre motioner framförs krav på att riksdagen skall uttala sig om riktlinjer 

för encrgiskattepolitiken på ett övergripande plan. 

De riktlinjer som anges i moderata samlingspartiets partimotion 1984/ 

85:559 har i korthet följande innebörd. Energiskattesatserna skall i princip 

vara energineutrala. Avsteg från denna huvudprincip torde dock få göras vid 

beskattningen av drivmedel. En förnyad översyn av hur olika energislag skall 

beskattas hör genomföras. Därvid bör övervägas en övergång till mervärde

skatt p[1 energiområdet. 
Centerpartiet sammanfattar i partimotionen 1984/85:2878 sina förslag till 

riktlinjer för energibeskattningen enligt följande. Importerade och miljökrä

vande energiråvaror såsom kol och olja bör ha en energilikformig beskatt
ning. lmporterade miljövänliga energikällor hör kunna få en viss "miljöra

batt". vilket innebär att skatten sätts lägre än vad en energilikformig 
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beskattning med olja skulle motivera. Inhemska fasta bränslen och alternati

va drivmedel producerade på inhemska råvaror bör ej beskattas. Undantag 

från en energilikformig beskattning med olja bör kunna göras för drivmedel 

och en lägre beskattning ske när ekonomiskt rimliga substitut saknas. 

I motion 1984/85:2368 (c) begärs ett riks<lagsheslut om att energibeskatt

ning i ökad omfattning skall tillgripas för att göra fortsatt energisparande 

lönsamt för energikonsumenterna. 

Näringsutskottet ansluter sig till regeringens förslag till riktlinjer i fråga om 

energianvändningen i här aktuell del. Det finns sMunda enligt näringsutskut

tets uppfattning starka energipolitiska skäl för att staten gc11llm beskattning 

av energi bör aktivt verka för en effektiv och rationell energianvändning. 

Som grundläggande princip för energiskattepolitiken hör gälla att den skall 

främja de energiinvesteringar för oljeersättning och cnergihush<lllning som 

bör genomföras under 1980-talet. De allmänna riktlinjer för energiheskatt: 

ningen som riksdagen beslöt om hösten 1983 hör stf1 fast. I sitt yttrande (:\L 

1983/84:4 y) till skatteutskottet med anledning av den då framlagda propo~i

tionen om energibeskattningen tog näringsutskottet ställning mot förslag om 

en övergång till rnervärdeskatt pä energiomri1det. Näringsutskutlt't har 

fortfarande samma uppfattning i denna fråga. Av vad här har anförts frarngiir 

att näringsutskottet inte ställer sig bakom de krav pi1 ändrade riktlinjer fi.ir 

energiskattepolitiken som framförs i de nu aktudla partimotionerna. Inte 

heller finner näringsutskottet det motiverat med ett uttalande av riksdagen 

om att energibeskattning skall tillgripas i likad omfattning. vilket hegiirs"i 

motion 1984/85:2368 (c). 

Vad nu har sagts innebiir att näringsutskottct tillstyrker prnpositi11nen i t1iir 

behandlad del och avstyrker motionerna i mots\'arandc delar. 

Kol och naturgas 

De förslag om skatt på kol och naturga> som framförs i motionerna 

1984/85:2876 (m) och 198-l/85:2878 (c) ligger helt i linje med mntiLlIIS\rkan

den som niiringsutskPttet belnndlade i sitt yttr;1ndL· :\L l9S3.S-l:-+ \. 

Riksdagen har för iivrigt sit sent s11111 i december liirr;1 ;1ret tagit st:illning till 

motionsyrkanden av samma innebörd som de h:ir aktuella i· centt'rpartil"l~ 

motion. Näringsutskottet hanvisar till sitt tidigare yttrande i iimnet. Lhir de 

olika meningsyttringarna klart har kommit till uttryck. lik>om till tkn nyss 

nämnda riksdagsbehandlingen. 

Etanol 

I motion 1984/85:287S (c) payrkas ett uttalande a\ riksda):'.en 11m alternati

va drivmedel. Den del av yrkandet som n:iringsutsk11ttet tar upp h:1r g:ilkr 

krav på att en intrnduktinn a\· ctanul som dri\medcl i fiirsta hand borde 

stimuleras genom att etanol prnduceracl pit inhemska r;iqrur b.:frias fr~1n 

skatt i likhet med andra inhemska brii11'kn. 
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Näringsutskottet vill här först erinra om att utskottet har att ta ställning till 

en rad motionsyrkanden rörande introduktion av etanol som drivmedel. De 

behandlas i näringsutskottets betänkande NU 1984/85:30. Vidare noterar 

utskottet att skatteutskottet skall behandla ytterligare ett antal motionsyr

kanden med samma syfte som det här aktuella. 

I propositionen behandlas frågan om etanol som drivmedel i ett avsnitt 

som rör introduktion av alternativa drivmedel. Föredragande statsrådets 

överväganden (s. 214) mynnar ut i slutsatsen att ytterligare utredningsinsat

ser erfordras när det gäller etanolens framtida roll inom transportsektorn. En 

särskild utredning aviseras (s. 215) för att klarlägga förutsättningarna för 

låginblandning av motoralkoholer i bensin. Regeringen har i mars i år 

beslutat att tillkalla en parlamentarisk utredning. 

Utredningen skall enligt pressmeddelande från industridepartementet 

undersöka dels möjligheterna att använda olika motoralkoholer i ren form i 

framför allt tyngre fordon, dels förutsättningarna för låginblandning av 

motoralkoholer i bensin. Det gäller bl. a. att närmare klarlägga behovet av 

kompletterande åtgärder i fordon och i distributionssystemet. 

I första hand skall undersökas möjligheterna att producera motoralkoho

ler ur inhemska råvaror. Det gäller bl. a. etanol ur spannmål och metanol 

eller etanol ur cellulosa. En förutsättning för en sådan produktion anges vara 

att motoralkoholerna kan produceras på ett konkurrenskraftigt sätt. 

Utredningen skall även klarlägga konsekvenserna för olika samhällssekto

rer vid en produktion av motoralkoholer, bl. a. konsekvenserna från 

jordbruks-, beredskaps-, hälso- och miljösynpunkt. I uppdraget ingår också 

att överväga olika förutsättningar för att få till stånd en introduktion av 

motoralkoholer. 

Näringsutskottet hälsar med tillfredsställelse att en allsidig utredning nu 

kommer till stånd om användning av motoralkoholer som drivmedel, bl. a. 

liiginblandning av etanol i bensin. Härvid räknar utskottet med att frågan om 

skattebefrielse för motoralkoholer producerade av inhemska råvaror kom

mer att analyseras och övervägas som ett alternativ av utredningen, förutsatt 

att dess samlade bedömning leder fram till slutsatsen att en introduktion på 

ett eller annat sätt bör stimuleras av statsmakterna. Enligt näringsutskottets 

uppfattning finns det inte för nä'rvarande - utifrån enbart energi- och 

industripolitiska utgångspunkter - skäl att föranstalta om skattebefrielse för 

etanol producerad på inhemska råvaror. Det kan dock bli anledning för 

regeringen att pii nytt pröva frågan när ett allsidigt heslutsunderlag före

ligger. 

Näringsutskottet avstyrker sålunda motion 1984/85:2878 (c) i ifrågavaran

de del. 
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Små vattenkraftverk 

Statens energiverk har, såsom redovisas i propositionen (s. 143 f.; bilage

delen s. 298 f. ), på regeringens uppdrag genomfört en utredning (1984:4) om 

små vattenkraftverk. Verket föreslår i utredningen bl. a. att skattefrihet skall 

ges för viss kraft producerad i anläggningar med en installerad generatoref

fekt under 100 kW. För närvarande ges skattefrihet under 50 kW för den som 

inte yrkesmässigt distribuerar elkraft. För att tröskelverkningar skall undvi

kas bör enligt energiverkets förslag en skattefri produktion om 0,4 G\Vh per 

år medges för anläggningar med en effekt mindre än 1500 kW. Energiverkets 
förslag grundar sig på vad energiskattekommitten har föreslagit i betänkan

det (SOU 1982:16) Skatt på energi. 

I propositionen föreslås (s. 145; lagförslags. 18) en ändring av 2 §andra 

stycket a) lagen (1957:262) om allmän energiskatt. Förslaget innebär att 

gränsen för skatteplikt för den som inte yrkesmässigt distribuerar kraft höjs 

från 50 kW till 100 kW. Det motiveras av energipolitiska skäl. Vidare uppges 

att en höjning av gränsen leder till ett obetydligt skattebortfall och en viss 

skatteadministrativ förenkling. Däremot bör enligt regeringen inte något 

bottenavdrag införas eftersom ett sådant skulle leda till ett betydande 

skattebortfall och försvårad skatteadministration. 

Det framgår av energiverkets rapport (s. 37) att energiskattekommitten 

beräknade det statsfinansiella bortfallet (med då gällande skattesatser) av de 

föreslagna åtgärderna till sammanlagt ca 5.5 milj. kr. 

I motion 1984/85:1147 (c) erinras om energiskattekommittens förslag. 

Motionärerna vill att riksdagen skall besluta att en elproduktion motsvaran

de 0,4 GWh per år och anläggning skall vara skattefri enligt det angivna 

förslaget. 

Näringsutskottet finner den av regeringen föreslagna skattelindringen väl 

motiverad från energipolitiska utgångspunkter. Förslaget tillstyrks sålunda. 

Näringsutskottet godtar vidare regeringens motivering till att den inte nu 

föreslår något bottenavdrag för elektrisk kraft producerad i små vatten

kraftverk. Propositionen tillstyrks i ifrågavarande del. Därmed avstyrker 

näringsutskottet motion 1984/85: 1147 (c). 

Skatt på viss vattenkraft 

Fr. o. m. den 1 januari 1983 utgår en särskild skatt p{i elkraft som 

produceras i vattenkraftverk (prop. 1982183:50, SkU 1982/83:15. rskr. 

1982/83:106). Skatten tas ut för elkraft som framställs inom landet i 

vattenkraftverk med en installerad generatoreffekt av minst 1500 kW. Den är 

2 öre per kWh om anläggningen har tagits i drift före år 1973 och 1 öre per 

kWh om anläggningen har tagits i drift under åren 1973-1977. Kraft som 

produceras i nyare anläggningar beskattas inte. 

Två motioner (vpk) gäller denna skatt. Den ena tar sikte pil att stimulera 
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effektiviseringar av iildre vattenkraftverk. Den andra gäller hl. a. en höjning 

av skattesatsen. 

I motion 1984/85:2866 (vpk) hegärs att riksdagen i en meningsyttring till 

regeringen skall ansluta sig till vad som i motionen har anförts om dispens 

fran produktionsavgiften på vattenkraft. För att en önskvärd satsning på 

effektiviseringar av iildre vattenkraftverk skall komma till stånd föreslår 

motionärerna att dispens skall beviljas under en treårsperiod efter en 

effektivisering. 

I propositionen berörs särskilt frågan .om reinveskringar i äldre vatten

kraftverk (s. 142). Föredragande statsradet anför att genomförda överlägg

ningar med företriidare för kraftindustrin och med den tillverkande industrin 

samt en redovisning av Kraftsam har visat att de planerade reinvesteringar 

som kraftföretagen har redovisat i\r av hetydande 1)rnfattning och torde 

kClmma till st;\nd utan ytterligare insatser från statsmakternas sida. Regering

en kommer diirför till slutsatsen att det för närvarande inte finns anledning 

att frän statsmakternas sida särskilt stimulera dessa investeringar. 

Näringsutskottet gör mot hakgrund av de omsti\ndigheter som redovisas i 

propositionen .;amma bedömning som regeringen i denna fråga. Något 

initiativ av riksdagen av den art som motioniirerna önskar finner närings

utskottet inte motiverat för att få till stånd önskviirda reinvesteringar. 

\fotion 11)8-1/85:2866 (vpk) avstyrks diirför i här behandlad dd. 

:\lotion 1984/85:4:'\7 ( vpk) innehåller krav på en höjning av den nuvarande 

produktinnsavgift.:n fiir iildre vattenkraftverk till 6 öre per kWh. Samtidigt 

hegtirs förslag fdn regeringen om en hcskattning av importerad elenergi som 

mots\"arar den föreslagna höjningen. dvs. 6 öre per kWh. Med motivering i 

samma motion framförs i motion 1984/85:4:'\8 (vpk) ytterligare önskemål 

vilka del\"is har ett direkt sam hand med de hlir behandlade motionsyrkande

na. Motion 1984185:458 (vpk) hehandlar niiringsutskottet i hetiinkandct NU 

1984/85 :2."l. 

Niiringsutskottet avstyrkte förra aret (:-;U 1983i84:3U s. 45) motionsyrkan

den med samma innebörd som de hiir aktuella. Viinsterpartiet kommunister

nas fön:triidarc i utskottet rcscn·erade sig. Ribdagen följde utskottet. 

Niiringsutskottet hiinvisar till ribdagens tidigare ställningstagande och 

kommer i fräga om skattens ~torlek till samma slutsats som förra äret. Det 

finns sillunda enligt utskottets uppfattning inte anledning för riksdagen att på 

grundval av motion 1984/8:':457 (\"pk) hemst:illa hos regeringen om förslag 

till iimlri1~g av den nu giillande skattesatsen. 

fi.\rslagL:t nm en avgift p~t importl'rad vattenkraft för ses mot bakgrund av 

att under ar l lJl\3 en viss miingd elkraft importerades fran ~orge samtidigt 

som vatten spillde~ förbi turbinnna i S\"enska \"attcnkraft\"erk. 

"iiringsutsk<.,ttet aföer likst:>m förra {1rct (se !\L 11JKV84:30 s. 46! att den 

förbindc·bl' som medlemmarna i Kraftindustrin~ sarnarbetsurgan för samkör

ning med :\urge fr. o. m. den l januari 1984 har ikliitt sig medför att syftet 

med det hiir aktuella nwtiunsvrkandct blir tillgodosett utan att nägon 
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importavgift behöver införas. Enligt vad näringsutskottet inhämtat har också 

överenskommelsen hittills hållits. Ifrågavarande del av motion 1984/85:457 

(vpk) avstyrks således. 

A vkopplingsbara el pannor 

Centerpartiet begär i motion 1984/85:2878 att riksdagen s.kall besluta att 

sl·.attebefrielse förs. k. avkopplingsbar elkraft skall begränsas i enlight:t med 

v<.d som förordas i motionen. 

Det är inte rimligt. anför motionärerna. att staten med skattefrihet 

stimulerar en försening av det energisystem som enligt t:nhälligt beslut av 

riksdagen skall införas så snabbt som möjligt, dvs. ett energisystem i 

huvudsak baserat på inhemska och förnybara energislag. Skattefrihet borde 

endast beviljas vid avkopplingsbara elleveranser där biobränslt: inte är ett 

realistiskt alternativ och för elpannor med en effekt på minst 3 MW. Motion 

1984/85:1230 (c) från allmänna motionstiden har samma huvudsakliga syfte 

som det nu berörda yrkandet i partimotionen. 

Skatteutskottet har i slutet av förra året, med reservation av centerpartiets 

företrädare i utskottet, avstyrkt ett liknande krav (SkU 1984/85:19 s. 17). 

Riksdagen gick på skatteutskottets linje. 

Nu gällande regler för återbetalning av energiskatt för elleveranser till 

avkopplingsbara elpannor beslöts av riksdagen hösten 1983 ( prop. 1983/ 

84:28, SkU 1983/84:9. rskr. 1983/84:96 och 97). Dessa regler innebär i 

huvudsak att riksskatteverket får medge återbetalning av energiskatt för 

avkopplingsbara elpannor med effekt större än 1 MW när av energibalans

skäl ingen oljebaserad kraftproduktion förekommer eller har förekommit 

under en sammanhängande period av fem dygn. Verkningarna av nuvarande 

regler för avkopplingsbar elkraft bör enligt riksdagsbeslutet utvärderas så. 

att ställning kan tas under år 1987 till frågan om behovet av fortsatt 

skatteåterbetalning. 
I den nu föreliggande propositionen analyseras (s. 108 f.) frågan om 

konkurrens mellan utnyttjande av avkopplingsbara elpannor och pannor 

avsedda för inhemska bränslen. Analysen mynnar ut i följande slutsats 

(s. llO). Utnyttjandet av avkopplingsbara elpannor är bra för värmeverkens 

ekonomi, underlättar introduktionen av ny förbränningsteknik och förbätt

rar möjligheterna till senare elproduktion i kraftvärmeverk. Det innebär inte 

någon långsiktig bindning till elkraft. 

Ytterligare erinras i propositionen (s. 209) om att utredningen (I 1984:02) 

om el och inhemska bränslen (ELIN) har tillkallats för att belysa frågan om 

konkurrens mellan elkraft och inhemska bränslen. Av utredningens delbe

tänkande (Ds I 1984:27) Oljeersättning-Konflikter-Lokala lösningar? fram

går att det enligt utredningens mening för närvarande inte finns skäl att 

föreslå vare sig ytterligare subventioner på inhemska bränslen eller nya 

restriktioner för att begränsa elanvändningen. Däremot anser utredningen 
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att det kan finnas behov av en strukturering av oljeersättningen pä sa väl lokal 

som regional nivå. så att den inte genomförs på ett sätt som strider mot de 

långsiktiga målen för energipolitiken. Utredningen föreslår mot den hak

grunden att regeringen tar initiativ till överläggningar med Svenska kom

munförbundet, med statens vattenfallsverk och övriga större kraftproducen

ter och med företrädare för aktörerna inom den inhemska bränslesektorn. 

Föredragande statsrådet anför bl. a. (s. 209) att de förordade överlägg

ningarna bör resultera i att kraftleverantörerna eller eldistributörerna. innan 

en aktiv åtgärd för försäljning av elkraft vidtas. informerar och samrader med 

det kommunala organ som har ansvar för kommunens energiplanering. 

Näringsutskottet delar regeringens uppfattning att utnyttjande av avkopp

lingsbara elpannor innebär en rad fördelar. Syftet med skatteäterbetalningen 

är att åstadkomma att tillgänglig vattenkrafts- och kärnkraftsbaserad elpro

duktion används så effektivt som möjligt. Det är samtidigt av stor vikt att 

avkopplingsbar elkraft inte i större omfattning ersätter inhemska bränslen 

eller negativt påverkar marknaden för sådana bränslen. Näringsutskottet 

noterar med tillfredsställelse att regeringen särskilt följer denna fråga och är 

beredd att vid behov ta initiativ till erforderliga åtgärder för att hindra en icke 

önskvärd utveckling. Enligt riksdagens nyssnämnda beslut hösten 1983 skall 

ställning tas är 1987 till frågan om behovet av fortsatt skatteåterbetalning. 

Härutöver finns anledning att poängtera det samlade ansvaret hos kommu

ner och cldistributörer att finna lösningar som möjliggör att användningen av 

inhemska bränslen fortbestår samtidigt som elanvändning, när sådan är 

ändamålsenlig. inte förhindras. 

Mot bakgrund av vad näringsutskottet här har anfört finner utskottet inte 

anledning för riksdagen att nu föranstalta om ändrade skatteregler för 

avkopplingsbara elpannor. Ifrågavarande del av motion 1984/85:2878 (c) 

avstyrks därför liksom motion 1984/85: 1230 (c). 

Stockholm den 11 april 1985 

På näringsutskottets vägnar 

NILS ERIK W ÅÅG 

Närvarande: Nils Erik Wååg (s), Staffan Burenstam Linder (m), Rune 
Jonsson (s), Sten Svensson (m), Wivi-Anne Radesjö (s). Karl-Erik Häll (s). 
Per Westerberg (m). Birgitta Johansson (s), Per-Richard Molen (m). Ivar 
Franzen (c). Bo Finnkvist (s). Per-Ola Eriksson (c). Sylvia Pettersson (s). 
Hugo Bergdahl (fp) och Oswald Söderqvist (vpk). 
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Avvikande meningar 

I. Allmänna principer 

Staffan Burens tam Linder, Sten Svensson, Per Westerberg och Per

Richard Molcn (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 först framhålla att en förutsättning för att energipoli

tiken skall kunna understödja arbetet på att skapa balans i samhällsekono

min är att marknadsmässiga hänsyn tillåts spela den avgörande rollen vid 

omvandlingen av energisystemet. Som anförs i motion 1984/85:559 (m) utgör 

energibeskattningen för närvarande ett lapptäcke av olika skattesatser och 

skattebefrielser. Den långtgående skattedifferentieringen har motiverats 

från vitt skilda utgångspunkter utan någon bärande princip. Enligt närings

utskottcts mening bör energiskattesatserna i princip vara energilikformiga. 

Eftersom drivmedelsbeskattningen fyller såväl energipolitiska som trafikpo

litiska syften torde dock avsteg från principen om energilikformighet kunna 

accepteras för drivmedel. I den mån vissa energislag anses vara i behov av 

speciella subventioner bör dessa redovisas öppet och inte få formen av 

oredovisade skattebefrielser. Beskattning och dispensregler bör vidare 

utformas så att den som har gjort en framgångsrik energibesparing inte 

drabbas av högre skattesatser. 

En förnyad översyn av hur olika energislag skall beskattas bör verkställas. 

Därvid bör övervägas om energibeskattningen i någon form bör anpassas till 

mervärdeskattesystemet i likhet med vad som tillämpas i andra västeuropeis

ka länder. 

2. Allmänna principer 

Ivar Franzen (c), Per-Ola Eriksson (c) och Oswald Söderqvist (vpk) anser 

att den del av yttrandet under rubriken Allmänna principer som börjar med 

"Näringsutskottet ansluter" och slutar med "motsvarande delar" bort ha 

följande lydelse: 

För att den positiva tendensen till ökad energihushållning och effektivare 

energianvändning skall bestå är det enligt näringsutskottets uppfattning 

nödvändigt att utformningen av skatter och avgifter på energi utgår från de 

grundläggande principer för energipolitikens inriktning som anges i motion 
1984/85:2878 (c). 

Näringsutskottet föreslår att följande allmänna riktlinjer för beskattning

en av olika energikällor skall gälla. Importerade och miljökrävande energirå
varor såsom kol och olja bör ha en energilikformig beskattning. Importerade 

miljövänliga energikällor hör kunna få en viss "miljörabatt''. innebärande att 

skatten sätts lägre än vad en energilikformig beskattning skulle motivera. 

Inhemska bränslen och alternativa drivmedel producerade av inhemska 
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råvaror bör ej beskattas. Undantag från en enagilikformig beskattning bör 

kunna göras för drivmedel. med lägre beskattning när ekonomiskt rimliga 

substitut saknas. 

Av vad näringsutskottet här har anfört framgår att utskottet tillstyrker 

motion 1984/85:2R78 (c) i ifrågavarande del. Genom ett beslut av nu angiven 

innebörd tillgodoses också väsentligen det grundläggande syftet med motion 

1984/85:2368 (c). 

3. Etanol 

Ivar Franzen (cl. Per-Ola Eriksson (c) och Oswald Söderqvist (vpk) anst:r 

att den del av yttrandet undt:r rubriken Etanol som börjar med "Näringsut

skottct hälsar" och slutar med "ifr{\gavarande del'' bort ha följande lydelst:: 

Som framgår av motion 1984/85:2878 (c) finns det många tungt vägande 

skäl för att i Sverige tillämpa låginblandning av danol i motorbensin. 

Sammanfattningsvis finns följande argument för en sådan etanolintroduk

tion. 

Svensk etanol kan helt baseras på inhemska· råvaror och en sådan 

produktion stämmer helt med målsättningen att ersätta olja. En förbättrad 

miljö erhålls i tätorterna genom att införande av blyfri bensin underlättas och 

därmed möjliggör införande av katalytisk rening eller annan bättre teknik för 

rening av bilavgaserna. Försörjningstryggheten ökar och livsmedelsbered

skapt:n förbättras. Sysselsättningen ökar med 2 000-3 000 nya arbetstillfäl

len vid en produktion av ca 300 000 m3 etanol. Bytt:sbalansen förbättras. 

Svensk industri får ökade möjligheter att exportera teknologi och kompletta 

anläggningar. 

Enligt näringsutskottets uppfattning bör introduktionen av etanol i första 

hand stimuleras genom att etanol producerad av inhemska råvaror befrias 

från skatt i likhet med andra inhemska bränslen. Utskottt:t anser att 

riksdagen har tillräckligt underlag för att nu fatta ett principbeslut av här 

angiven innebörd. Något ytterligare utrednin~sarbete behöver sålunda inte 

inväntas. Motionen tillstyrks i här aktuell del. 

4. Små vattenkrafh·erk 

Ivar Franzen (c). Per-Ola Eriksson (c) och Oswald Söderqvist (vpk) anser 

att den del av yttrandet under rubriken Små vattenkraftverk som börjar med 

"Näringsutskottet godtar" och slutar med "motion 1984/85: 1147 (c)" bort ha 

följande lydelse: 

Som både energiskattekommitten och statens energiverk har föreslagit bör 

ett bottenavdrag införas samtidigt som effektgränsen höjs. Genom ett sådant 

frib.olopp undviks en omotiverad tröskelverkan som kan hämma ett effektivt 

utnyttjande av små vattenkraftverk. Regeringen bör snarast återkomma med 

ett förslag av här angiven innebörd. Näringsutskottet tillstyrker sålunda 

motion 1984/85:1147 (c). 
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5. Skatt på viss vattenkraft 

Oswald Söderqvist (vpk) anser att den del av yttrandet under ruhriken 

Skatt pil viss vattenkraft som hörjar med ":-.läringsutskottet gör" och slutar 

med "avstyrks således" bort ha följande lydelse: 

I likhet med vad som anförs i motion 1984185:2806 (vpk) anser nliringsut

skottet att statsmakterna bör stimulera effektiviseringar av äldre vattenkraft

verk. Regeringen hör sriarast återkomma till riksdagen med ett förslag om 

möjlighet till dispens frän den hiir aktuella skatten p<l viss vattenkraft. 

Motion 1984185:457 (vpk) - - - (=utskottet) - - -·följde utskottet. 

Niiringsutskottet anser att den nuvarande skattesatsen om 2 öre per kWh 

inte iir tillräcklig för att kraftbolagens övervinster av gamla vattenkraftverk 

skall bringas ned till rimlig niv<'1. Som föreslås i motion 1984/85:457 (vpk) bör 

diirför införas en procluktinnsavgift på 6 öre per kWh för vattenkraftverk som 

iir rm:r iin tit) tir gamla. A\·giften hör gälla for vattenkraftverk med en 

installerad effekt över l ,5 \-1\V. 

Fi.irslaget om - - - (=utskottet) - - - svenska vattenkraftverk. 

Det iir enligt niiringsutskottets uppfattning oacceptabelt att svenska 

kraftbolag viiljer att spilla vatten förbi sina vattenkraftverk samtidigt som 

elkraft importeras fdn Norge. Oavsett vilka överenskommelser som har 

ing[1tts skapas de hiista garantierna för att detta inte skall upprepas nm 

impmterad elenergi beläggs med en skatt av samma storlek som produktions

avgiften för äldre vattenkraft\'Crk. S[isom föreslås i motion 198-1185:-157 (vpk) 

hör s{iledes beskattningen av imptirte"rad elenergi uppgi1 till 6 öre per k\Vh. 

\fotion 198-1/85:457 (vpk) tillstyrks s~ilunda i h~ir beh;mdlad del. 

6. A vkopplingshara elpannor 

h-.1r Franzcn (c), Per-Ola Eriksson (c) och Oswald Södcrqvist (vpk) anser 

att den del a\' yttrandet under rubriken Avkopplingshara elpannor som 

börjar med "l\'iiring.sutskottet lklar" och slutar med "motion 198-1/85: 1230 

(c)" bort ha fi.iljande lydelse: 

En a\' hu\'Uduppgifterna för energipolitiken iir att medverka till att 

ornstiillningen av cnergisystemL't från olja till förnybara och inhemska 

energibilor kan fullfiiljas. Det :ir cbrfor enligt niiringsutsklHtets uppfattning 

inte rimligt att staten. s~1snm sker med nu g:illande regler för skattefrihd fi'ir 

a\·kopplingshara elpanrwr. stimulerar en försening av den omst:illning a\· 

energisvstemet snm riksclag.t'n i enighet har uttalat sig för. Ltskottet anser att 

rt'geringen m:ilar upp en alltför pnsiti\' bild av wrkningarna a\' att a\ knpp

lingsbara el pann nr utnyttjas. Det finns anledning att mycket starkare :rn \'ad 

regeringen gör fösta uppm:irbamheten p[1 de pwhlem Sll!n nu\ arandt' regler 

~kapar för en snabh intrnduktinn :1\ inhemska hr:inskn. '.'JiiringsutskPtll'l 

delar den uppfallning snm knmmn till uttrn:k i motion l'Jl:l-l/1:\5:2S7x (l') lllll 

att skatteregkrna nu snarast biir ;indr;1s S:1 att de st;\r i samklanl!, med de 
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övergripande energipolitiska målen. Skattefrihet för avkopplingsbara elpan

nor bör beviljas endast när biobränsle inte är ett realistiskt alternativ och 

elpannan har en effekt på minst 3 MW. Regeringen bör anmodas att utan 

dröjsmål utarbeta ett förslag med denna innebörd och återkomma därmed 

till riksdagen. Näringsutskottet tillstyrker sålunda ifrågavarande del av 

motion 1984/85:2878 (c) liksom motion 1984/85:1230 (c). 

Särskilt yttrande 

Ivar Franzen (c) och Per-Ola Eriksson (c) anför: 

Centerpartiet har ett flertal gånger i motioner. reservationer och interpel

lationer pilpekat att vattenkraftsskatten har fått en olycklig utformning och 

har hela tiden varit motståndare till den. Centerpartiet har vidare redovisat 

en alternativ konstruktion av vattenkraftsskatten, som klart skulle främja 

upprustning och effektivisering av befintliga vattenkraftverk. En komplette

ring enligt vänsterpartiet kommunisternas förslag löser inte de grundläggan

de problemen, varför vi inte har funnit skäl nog att biträda detta förslag. 

Centerpartiet har tidigare hävdat att importerad vattenkraft borde beskattas 

pa ~amma sätt som inhemsk vattenkraft för att "spill" av svensk vattenkraft 

skall kunna undvikas. Kraftindustrin har förbundit sig att undvika sådant 

"spill" som motiveras av billigare importström, och vi accepterar att avvakta 

med ställningstagande i skattefrågan tills uppföljningen av överenskommel

sen med kraftindustrin har givit mer konkreta resultat. 
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Jordbruksutskottets yttrande 

1984/85:6 y 

3.5 

Bilaga 2 

om ekonomiska styrmedel vid införande av katalytisk avgasrening och 
blyfri bensin 

Till skattewskottet 

Jordbruksutskottet beslöt den 9 april 1985 att till skatteutskottet - under 

förutsättning av dess medgivande - med eget. avstyrkande yttrande överläm

na följande motionsyrkanden med anledning av proposition 1984/85: 127 om 

program mot luftföroreningar och försurning: 

1984/85:2894. yrkandt'Il<l 12. 13. 15. 

1984/85:2896. yrkandena l och 2. 

1984/85:2899. yrkande 5 och 

1984/85:2902. yrkande 10 delvis. 

I enlighet härmed får utskottet anföra följande. 

Utsläppen fr{m trafiken innch<iller en rad hälso- och miljöfarliga iimnen. 

Under de senaste åren har tivcn bilavgasernas del i skulden till försurningen 

och till de skogsskador som konstaterats rönt ökad uppmärksamhet. Enligt 

propnsitionen är det angeliiget att effektiva åtgärder vidtas för att minska 

avgasutsläppen från vägtrafiken. Med hänsyn till den långa tid det tar att 

införa effektiv a\'gasrening pi1 hela bilparken bör beslut om åtgärder mot 

avgasutsläppen fattas s{1 snart som möjligt. 

Regeringen lägger i propositionen fram en tidsplan för införande av 

effekti\' avg;isrening \'ar\'id föreslås att de normer som tillämpas federalt i 

USA sedan 1983 skall tillämpas. Dessa normer bygger på införande av 

katalytisk avgasrening för bensindrirna bilar ,·ilket i sin tur fi.iruts:ittt•r 

användande av blyfri bensin. Enligt tidsplanen skall aYgasrcningskra\·cn 

göras obligatliriska fr. o. m. 198'1 [1rs modeller. Kostnaden för avgasrenings

agpegat m. m. beriiknas uppgi1 till 3 onn :1 6 000 kr. per bil. Priset för blyfri 

bensin heriik nas ligga ca 1 ll öre ii\·er blybensinpriset. 

Fiirslaget om skiirpning a\' a,·gasreningsreglerna giiller enligt prnpositin

nen under forutsiittning att det vid tiden för propositionens framl~iggande 

p;\gi1endl' internatilinella samarbetet med bl. a. förbundsrepubliken Ty~k

land fullföljs. 

I motionerna 2894 yrkande 12. 28% yrkande 1 och 2899 yrkande.:'\ yrka.; att 

introduktionen av blyfri bensin stimuleras genom skattelindring. Enligt 

motionnna 2894 ~Tkande 15 och 2896 yrkande· 2 biir ekonomiska styrmedel 

(resp. skattt'rahatt) införas till formim for avgasrenade fnrd,1n. 

Utskottet anser i likhet med regeringen att det a\· flera ~kiil ~ir angcl:iget att 

införandet a\ de nya reglerna i miijlig mirn samordnas internationellt i flera 

Under i Europa. Sedan propositionen lagts fram har emellertid en överens

kommelse träffats i EG:s ministerri1d i a\ga~reningsfr~1gan. Denna överens-
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klimmdse avviker i \'iiscntlig man fri111 den liisning a\ problemet man tidigare 

förordat fri111 bl. a. fi.irbundsregeringens sida. DL'! iir diirför nu nsiikert nm de 

mL·dkmsliinder i EG SlJlll tidigare dl'itagit i samarhl'let lllL'd Svl'rigl' och 

andra liinder <llll införande av ohligalliriska avgasrt'gkr enligt USA S3-

nurmerna kommer att ge1w111fora des'a under de niirmastl' ;1re11. Oaktat 

dl'lta finner utskottl'l ;1tt dl'l frir Svcrigö del iir angl'iiig~t att dt't pnigram 

regL'ringL'n föreslagit i mi.1jligastl' mi111 fullföljs. Lltskuttl't utgar fr;ln att 

regeringen iivcrviiger \'ilka mi!Jlighl'ler s,im fiireligger att genomföra pni

gramml'l mcd l>bligatorium enligt den angi\'11a tidtahelkn nch att alternati\'t 

infiira ett fri\'illigt sysk'rn under en ii\·ngangstid \ an·id det t,HdL' bli 

nödviindigt att infiira ekonPmiska styrmedel. Enligt \ad utskottet L'rfarit 

pagi1r rt·dan ett arbete i dL·tta syfte inlllll regningskansliL'l. Samtidigt 

fnrt<ittL'r det intern;1tinnl'ila fiirhandlingsarbetl'l. 

i\led hiinsyn till ;1tt a\,l!asreningsfr<.t,l!<tn s;.ikdcs ;1ter befinner sig i ett 

bnsligt fiirh;tndlingsskedl' och till att regcringl'n hl'rl'dl'r iirl'ndl'l hör 

riksdagen t'nligt utskottl'ls mening icke fiir niin arande gi'ira nagot uttalandl' i 

fragan. \hitionerna a\styrks <1kdes i nu heriirt hiinsL'L'nlk. 

1 mutinn 2:-N-I yrkande 13 ht•giirs skattefrihet fiir inhemskt producerad 

t'tanol. Yrkandl'l a\Stvrks med hiinYi'>ning till att eta11lllfri1ga11 :1tcr sLtll 

ut1'edas. 

Utskot!L't iir hL·lkr iL·ke berett tillstyrka motion 2902 yrkande In Lkl\·i-;. vari 

begiirs att tlygbensin beskattas enligt samma regil'r ,.;,im bilbl'nsin. 

Stllrkholm den 23 april i 'IS:' 

P:t jordhntksutsktltll'tS \·jgnar 

HANS W:\CllTMEISTFR 

Siirl'cllW1</c: ArnL· Andersson i Ljung ( m ). Cirl'lhe Lundblad ( s ). Hans 
\\'achtmeister (m). Gunnar Olss,in (s). S\·en Eric LllrL·ntzun (m). Kerstin 
Amkrss,in (l'J. \L:r~art"ta \\'inher~ ('>). Jc·n, Erikssl•ll (111). J,ihn :\ndersson 
(\pk ), .Äke Sdbng- (s). Hcngt K;llnblad (s). Lennart Brunamkr (c). Ulf 
Liinnq\·ist (s). Inga-Britt .lllhansson (s) ,ich Lars Ernl'stam (fp). 

An·ikandr mrningar 

I. ArnL' Anderss<111 i Ljung iml. lian-; \\'adllmeistcr !ml. S\'l'll Eric 

LurenlZ<'ll (Jll). Kerstin And~rss,in (L') . .kn.; Eriksson (m). LL'Illlart Brun;tn

(kr (L') od1 Lars Erncstam ifpl dll'L'I' att 

den dela\· utskllttL'ts yttrande pa s. ~6 s,im börjar med "!\led hiinsyn" och 

slutar med "berört hiins.:·cnde" hllrt ha följande lydclsL': 

s:isllm :t\ gaSl'L'llingsfragan UI \ .:cklats ge1llllll tkr <)\'all atcrgi\'Jld EG-
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beslutet hlir det iin mer nödviindlgt iin tidigare att Sverige snarast inför 

ekonomiska styrmedel fiir att piiskynda övergtmgen till blyfri bensin och till 

bilar med effektiv avgasrening enligt USA 83-kravcn. lltskottet tillstyrker 

mot den bakgrunden motionerna 289-1yrkandena12 och 15. 2896 yrkandena 

I och 2 och 2899 yrkande 5. 

2. Kerstin Andersson och Lennart Brunanda (b{1da c) anser att 

den del av utskottets yttrande på s. 36 som börjar med "I motion" och 

slutar med "skall utredas" bort ha följande lydelse: 

I motion 2893 yrkande D hegiirs skattefrihet för inhemskt producerad 

etanol. Utskottet instiimmer i motioniirernas hediimning att en svensk 

etanolproduktion m~lste komma i g[mg i större skala. En etanolinblandning 

skulle kunna ge. förutom positiva miljöeffekter. tillgfog till inhemsk energi. 

sysselsiittning och ett effckti\'t utnyttjande av resurser friin jordbruket. \1ot 

denna bakgrund tillstyrker utskottet mutioniircrnas yrkande att skatten pä 

inhemskt producerad etanol avskaffas. 

3. John Andersson (vpk) anser att 

den del av utskottets yttrande på s. 36 som börjar med "Utskottet är" och 

slutar med "som bilbensin" bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser att flyghränsle skall beskattas på samma siitt som bensin 

för bilar. Utskottet tillstyrker sMedes motion 2902 yrkande 10 delvis. 




