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Remissvar avseende promemorian om BNP-indexering av skatterna på kemikalier i 

viss elektronik och på avfallsförbränning 
 
 
Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, 
levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och 
samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi 
omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och 
klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vattenfall ägs av svenska staten. 
 
Vattenfall tackar för möjligheten att få lämna synpunkter. 
 
Vattenfall anser att en skatt på förbränning av avfall aldrig borde ha införts. En skatt på 
förbränning av avfall har ingen miljöstyrande effekt, vilket utredningen SOU 2017:83 
konstaterade, då den inte minskar mängden avfall eller den fossila andelen i avfallet. Skatten 
blir i stället fiskal. De ökade skattekostnaderna för avfallsförbränningsanläggningarna kan inte 
överföras bakåt i kedjan och slår därför direkt mot fjärrvärmeföretagens lönsamhet. Vattenfall 
anser att styrmedel i stället bör införas som främjar minskad konsumtion, ökad återanvändning 
och ökad materialåtervinning. 
 
Den 1 oktober konstaterade Skatteverket, i sin utvärdering av avfallsförbränningsskatten, att 
skatten är ineffektiv och inte styr verkningsfullt mot de mål som motiverar skatten, det vill säga 
att bidra till en resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Vattenfall är därför förvånade över att 
regeringen nu föreslår att överindexera avfallsförbränningsskatten med 2 procentenheter per 
år från 2023, utöver den indexering med konsumentprisindex (KPI) som tidigare aviserats. Mot 
bakgrund av Skatteverkets utvärdering kan inte detta ses som någonting annat än att öka de 
fiskala intäkterna från avfallsförbränningsanläggningar, som dessutom måste hantera höga 
kostnader för utsläppsrätter, till skillnad från de flesta andra medlemsländer i EU som inte har 
inkluderat avfallsförbränningsanläggningar i handeln med utsläppsrätter. Höga kostnader för 
avfallsförbränningsanläggningar i Sverige leder till att avfall riskerar styras om till andra 
medlemsländer med lägre kostnader för avfallsförbränning. Det vore olyckligt för miljön 
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eftersom Sverige har gynnsamma förutsättningar för en effektiv energiåtervinning ur avfall, 
givet vår väl utbyggda fjärrvärme. Vattenfall avstyrker därför promemorians förslag om att 
indexera avfallsförbränningsskatten med 2 procentenheter utöver förändringen i 
konsumentprisindex. 
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