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Utbildningsutskottets betänkande 
2015/16:UbU7 
 

Avtal med konsortiet för europeisk 
forskningsinfrastruktur European 
Spallation Source Eric 

Sammanfattning 
Utskottet föreslår att riksdagen godkänner ett undertecknat avtal mellan Sve-
riges regering och konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European 
Spallation Source Eric.  

Enligt avtalet, som utskottet tillstyrker, ska organisationen beviljas privile-
gier i Sverige som består i befrielse från mervärdesskatt och punktskatter. För 
att en sådan skattebefrielse ska komma till stånd föreslås att riksdagen antar 
en lag om ändring i lagen (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om im-
munitet och privilegier i vissa fall. Lagförslaget föreslås träda i kraft den dag 
regeringen bestämmer.  

 

Behandlade förslag 
Proposition 2015/16:77 Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfra-
struktur European Spallation Source Eric. 
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut 

  

Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur Euro-

pean Spallation Source Eric 
Riksdagen 

1. godkänner avtalet undertecknat den 21 oktober 2015 mellan Sveriges re-
gering och konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spalla-
tion Source Eric, 

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:1174) om änd-
ring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. 

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:77. 

Stockholm den 8 mars 2016 

På utbildningsutskottets vägnar 

Lena Hallengren 

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lena Hallengren (S), Christer 
Nylander (L), Camilla Waltersson Grönvall (M), Thomas Strand (S), Betty 
Malmberg (M), Caroline Helmersson Olsson (S), Stefan Jakobsson (SD), 
Michael Svensson (M), Håkan Bergman (S), Jabar Amin (MP), Erik 
Bengtzboe (M), Gunilla Svantorp (S), Robert Stenkvist (SD), Daniel Riazat 
(V), Annika Eclund (KD), Roza Güclü Hedin (S) och Fredrik Christensson 
(C).  
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Redogörelse för ärendet 

Ärendet och dess beredning 
I ärendet behandlas regeringens proposition 2015/16:77 Avtal med konsortiet 
för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric.  

Regeringen har inte inhämtat Lagrådets yttrande över lagförslaget eftersom 
den anser att lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan art 
att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.  

Inga följdmotioner har lämnats in med anledning av propositionen. 
En redovisning av behandlade förslag återges i bilaga 1. Regeringens lag-

förslag finns i bilaga 2 och avtalet mellan Sveriges regering och konsortiet för 
europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric i bilaga 3.  

Bakgrund 
Europeiska spallationskällan (ESS) är en anläggning för neutronbaserad 
materialforskning. Spallation är namnet på den fysikaliska process som an-
vänds för att producera neutroner. Forskare använder i dag olika verktyg för 
att studera de allra minsta strukturerna i olika typer av material, t.ex. neutroner 
och röntgenljus. Neutroner är ett kraftfullt verktyg för studier och förenklat 
kan man säga att neutronerna hjälper oss att ta reda på hur material är upp-
byggda och vilka egenskaper de har. ESS fungerar med andra ord som ett slags 
avancerat mikroskop. ESS är en av de största satsningarna på forskningsinfra-
struktur i Europa under de senaste decennierna och ESS kommer att bli ett 
mångvetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla     
neutronkälla. Forskningen vid ESS kommer att ske inom framför allt fysik, 
kemi och livs-, material- och ingenjörsvetenskap, med tillämpningar inom 
t.ex. energi och klimatsmart teknologi, medicin och läkemedelsutveckling. 

Riksdagens tidigare behandling 

I proposition 2012/13:190 Avtal med Eric-konsortium för den Europeiska 
spallationskällan föreslog regeringen att riksdagen skulle godkänna ett avtal 
mellan Sveriges regering och ett blivande konsortium för europeisk forsk-
ningsinfrastruktur (Eric-konsortium) för den Europeiska spallationskällan. 
Avtalet innebar i huvudsak att konsortiet skulle vara befriat från indirekta skat-
ter på varor och tjänster endast i den omfattning som enligt svensk lag medges 
för internationella organisationer i Sverige. Skattebefrielse för sådana organi-
sationer avser endast vissa uppräknade varor och tjänster. I propositionen fö-
reslog regeringen även att riksdagen skulle anta ett förslag till lag om ändring 
i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Den föreslagna 
lagändringen innebar ett tillägg i lagen där konsortiet lades till i bilagan till 
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lagen som en av de internationella organisationer som har undantagsförmåner 
i form av befrielse från indirekta skatter på varor och tjänster.  

Den 20 november 2013 godkände riksdagen förslagen i propositionen 
(prop. 2012/13:190, bet. 2013/14:UbU7, rskr. 2013/14:54). Det avtal som där-
efter upprättades mellan parterna undertecknades emellertid aldrig eftersom 
det i efterhand upptäcktes att den skattebefrielse som var avsedd inte åstad-
koms genom avtalet. Regeringen beslutade därför att inte sätta lagen i kraft. 

Propositionens huvudsakliga innehåll 
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det avtal som Sveriges rege-
ring ingick med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European 
Spallation Source Eric den 21 oktober 2015. Enligt avtalet ska organisationen 
beviljas privilegier i Sverige som består i befrielse från mervärdesskatt och 
punktskatter. För att en sådan skattebefrielse ska komma till stånd föreslås i 
propositionen att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (2013:1174) om 
ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Lagför-
slaget föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. 
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Utskottets överväganden 

Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfra-
struktur European Spallation Source Eric 

Utskottets förslag i korthet 

Riksdagen godkänner avtalet mellan regeringen och konsortiet för 
europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric. 
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 
(2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och pri-
vilegier i vissa fall. 

Propositionen 

Godkännande av det nya avtalet 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet mellan Sveriges rege-
ring och European Spallation Source Eric. Regeringen anger bl.a. följande skäl 
för sitt förslag: Det formella erbjudandet om svenskt värdskap för European 
Spallation Source (ESS) som lämnades i samband med mötet med Europas 
forskningsministrar i maj 2009 innefattade vissa frågor på skatteområdet, bl.a. 
fullständig befrielse från mervärdesskatt och punktskatter inkluderande ener-
giskatter. I enlighet med det och i enlighet med en överenskommelse med 
European Spallation Source Eric har ett nytt avtal upprättats som innebär att 
konsortiet befrias från mervärdesskatt, inte bara i den omfattning som medges 
för internationella organisationer i Sverige, utan för förvärv av samtliga varor 
som inköpts eller tjänster som utförts för organisationens verksamhet. Vidare 
har i avtalet, likaledes i enlighet med erbjudandet om svenskt värdskap för 
ESS, efter parternas överenskommelse lagts till att konsortiet ska vara befriat 
från punktskatt, inklusive energiskatt på elektrisk kraft, när konsortiet för för-
brukning i konsortiets verksamhet gör betydande inköp av punktskattepliktiga 
varor i vilka punktskatten inkluderas i priset. Motsvarande ska gälla även för 
betydande förbrukning i konsortiets verksamhet av elektrisk kraft för vilken 
konsortiet är skattskyldig. 

Konsortiet bildades genom Europeiska kommissionens beslut den 19 au-
gusti 2015 och beslutet har vunnit laga kraft. Organisationen har en fast in-
stitutionell struktur, vilket innebär att de viktigaste bestämmelserna i organi-
sationens stadgar såsom ansvarsbestämmelser, revision och finansiella be-
stämmelser enligt Eric-förordningen måste godkännas av kommissionen. Re-
geringen framhåller att det formella erbjudandet om svenskt värdskap för ESS 
innehåller en utfästelse om befrielse från mervärdesskatt och punktskatter, var-
för riksdagen bör godkänna avtalet så att det kan träda i kraft. 

 



UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 

7 

 2015/16:UbU7 

Det nya avtalet bör införlivas i svensk rätt 

I propositionen föreslås att lagen om immunitet och privilegier i vissa fall änd-
ras så att den omfattar European Spallation Source Eric i enlighet med avtalet 
den 21 oktober 2015 mellan Sveriges regering och konsortiet. Lagen föreslås 
träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Regeringen anger bl.a. följande 
skäl för sitt förslag: För att avtalets bestämmelser om privilegier ska bli gäl-
lande inför svenska domstolar och myndigheter måste de införlivas med 
svensk rätt. Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ re-
gleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt 4 § 
i denna lag har vissa i en bilaga till lagen angivna organ och personer med 
anknytning till sådana internationella organ immunitet och privilegier enligt 
vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. 
Immuniteten och privilegierna gäller i den utsträckning som framgår av avta-
let.  

Riksdagens tidigare beslut om ändring i lagen innebar att bilagan till lagen 
ändrades genom att European Spallation Source Eric infördes i bilagan som 
ett sådant internationellt organ som skulle få privilegier enligt ett avtal med ett 
visst, av riksdagen beslutat, innehåll. Något avtal med sådant innehåll under-
tecknades aldrig eftersom det avtalet inte medförde den skattebefrielse par-
terna hade avsett och regeringen beslutade därför att inte sätta lagen i kraft.  

När nu ett nytt avtal har undertecknats som medför en sådan skattebefrielse 
som parterna avsett och kommit överens om bör lagen ändras så att det under-
tecknade avtalet anges i bilagan i stället för det tidigare angivna avtalet, enligt 
regeringen. Det undertecknade avtalet ska godkännas av parterna i enlighet 
med för dem gällande procedurer. Avtalet ska träda i kraft vid en överenskom-
men tidpunkt när parterna har underrättat varandra om att procedurerna har 
avslutats.  

Med hänsyn till att det inte redan nu säkert kan anges när avtalet blir bin-
dande för Sverige bör den föreslagna lagändringen i enlighet med vad som 
tidigare har beslutats träda i kraft den dag regeringen bestämmer.  

Utskottets ställningstagande 

Utskottet kan konstatera att den europeiska spallationskällan (ESS) är en 
forskningsanläggning av världsklass. Det är en anläggning som kan förväntas 
ge stor långsiktig betydelse för svensk forsknings och näringslivs konkurrens-
kraft genom att attrahera såväl enskilda forskare som högteknologiska företag 
i Sverige och från andra länder. Det formella erbjudandet om ett svenskt värd-
skap för ESS innehåller utfästelser om befrielse från mervärdesskatt och 
punktskatter. För att avtalet mellan Sveriges regering och European Spallation 
Source Eric med bestämmelser om privilegier ska gälla inför svenska domsto-
lar och myndigheter måste bestämmelserna, som framgått ovan, införlivas 
med svensk rätt.  

Utskottet ställer sig mot den bakgrunden bakom regeringens förslag att 
godkänna det avtal som ingicks mellan Sveriges regering och konsortiet för 
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europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric den 21 ok-
tober 2015. Utskottet ställer sig även bakom regeringens förslag till lag om 
ändring i lagen (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och 
privilegier i vissa fall.  

Utskottet föreslår således att riksdagen godkänner avtalet samt antar lag-
förslaget.  
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BILAGA 1 

Förteckning över behandlade förslag 

Propositionen  

Proposition 2015/16:77 Avtal med konsortiet för europeisk 

forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric: 

1. Riksdagen godkänner avtalet undertecknat den 21 oktober 2015 mellan 
Sveriges regering och konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur 
European Spallation Source Eric. 

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 
(2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privile-
gier i vissa fall.  
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BILAGA 2 

Regeringens lagförslag 
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BILAGA 3 

Avtal mellan Sveriges regering och konsortiet 
för europeisk forskningsinfrastruktur 
European Spallation Source Eric 
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Tryck: Elanders, Vällingby 2016 
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