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Kerstin Calissendorff och Inga-Lill Askersjö  

 

Skatt på avfallsförbränning 

 

Enligt en lagrådsremiss den 19 september 2019 har regeringen 

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till  

 

1. lag om skatt på avfall som förbränns, och 

2. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga 

Kajsa Kellerborg. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande. 
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Förslaget till lag om skatt på avfall som förbränns 

 

I lagrådsremissen föreslås en punktskatt på förbränning av avfall. 

Skatten ska tas ut med ett visst belopp per ton avfall som förs in till 

en avfalls- eller samförbränningsanläggning. Farligt avfall, biobränsle 

och animaliska produkter samt visst avfall som ingår i produktion av 

material vid en samförbränningsanläggning är undantaget från 

skatteplikt. Avdrag får göras för avfall som förs ut från anläggningen. 

Det är den som bedriver verksamheten vid förbränningsanläggningen 

som är skattskyldig.  

 

Lagens syfte 

 

Under lagrådsremissens avsnitt 6 (Konsekvensanalys) anges att 

förslaget syftar till att på lång sikt uppnå en mer resurseffektiv och 

giftfri avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin, till att uppfylla 

målet att Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och till att 

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland samt till att 

Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 

Skatten är alltså avsedd som ett styrmedel för att uppnå dessa 

syften.  

 

Till Lagrådets uppgift hör att granska om förslaget är utformat så att 

lagen kan antas tillgodose de syften som har angetts (8 kap. 22 § 4 

regeringsformen).  

 

Den utredning som föregått lagförslaget, Förbränningsskatte-

utredningen, har analyserat förutsättningarna för avfallsförbränning 

och behovet av att införa en skatt på förbränning av avfall. En av 

utgångspunkterna för utredningen var att ekonomiska styrmedel på 

miljöområdet i möjligaste mån ska utformas så att förorenaren 
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betalar för sin miljöpåverkan samt att de blir samhällsekonomiskt 

effektiva.  

 

Av utredningen framgår bl.a. följande. En grundregel för miljöpolitisk 

styrning är att styrmedel bör sättas in så nära problemkällan som 

möjligt. En skatt på förbränning av avfall innebär att en skatt införs i 

slutet av avfallsströmmen, långt ifrån de aktörer som skapar avfallet 

och skatten skulle därför inte påverka beslut om produktdesign och 

materialval. Det finns en överkapacitet på avfallsförbränning som 

leder till att anläggningarna konkurrerar om avfallet. En avfalls-

förbränningsskatt kommer därför inte att överföras från förbrännings-

anläggningarna till de aktörer som genererar avfallet. I stället skulle 

en sådan skatt medföra kostnadsökningar och försämrad lönsamhet 

för de förbränningsanläggningar som producerar fjärrvärme. De 

ökade kostnaderna kommer i så stor utsträckning som möjligt att 

övervältras på fjärrvärmekunderna. Hushållens och företagens 

kostnader för avfallshanteringen skulle däremot inte påverkas i 

någon större utsträckning.  

 

Utredningen bedömde att det fanns ett långsiktigt behov av att styra 

avfallshanteringen mot en ökad grad av återanvändning och 

återvinning av material, men att skatt på förbränning av avfall inte var 

ett träffsäkert och kostnadseffektivt styrmedel för att fylla detta 

behov. Utredningen ansåg alltså att en skatt på avfall som förbränns 

inte utgör ett ändamålsenligt styrmedel för att kostnadseffektivt bidra 

till uppfyllandet av de klimat-, energi- och avfallspolitiska målen. 

Utredningens slutsats var att en skatt på avfall som förbränns skulle 

bli rent fiskal och att det skulle vara lämpligare att vid behov justera 

redan befintliga styrmedel som mera träffsäkert riktar sig mot 

enskilda problem. Avfallsförbränningsskatten skulle inte på ett 

verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt styra mot en mer resurs-

effektiv och giftfri avfallshantering. Utredningen angav flera skäl för 
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sin bedömning, bl.a. svenska erfarenheter avseende skatt på 

förbränning av avfall (bet. avsnitt 10).   

 

Utredningen lämnade dock, trots sin egen uppfattning, ett förslag på 

hur en skatt på avfall som förbränns kan utformas. Utredningen 

hänvisade i denna del till dess tilläggsdirektiv, kommittédirektiv 

2017:49.  

 

De flesta remissinstanserna, däribland Skatteverket, 

Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt 

Energiföretagen i Sverige, har avstyrkt förslaget. I lagrådsremissens 

avsnitt 5.1 redogörs för remissinstansernas kritik bl.a. bestående i att 

förslaget inte är ett ändamålsenligt styrmedel.  

 

Med hänvisning till de klimatpolitiska målen läggs, trots den 

omfattande kritiken, utredningens förslag fram, med vissa smärre 

förändringar. 

 

I lagrådsremissen anges att regeringen avser att redan under 

innevarande höst ge Skatteverket i uppdrag att utvärdera skattens 

effekter på en rad av de områden som Förbränningsskatte-

utredningen och remissinstanserna lyft fram, t.ex. på material-

återvinningen, utsläpp av växthusgaser och på möjligheten att uppnå 

klimatmålen. Vidare ska behovet av förändringar av lagstiftningen 

analyseras.  

 

Det kan sättas i fråga om detta är en lämplig ordning. En utvärdering 

av effekterna i de avseenden som anges i remissen kan knappast ge 

något mer vägledande resultat förrän lagen varit i kraft under en tid. 

Om emellertid tanken är att det är de potentiella effekterna som ska 

analyseras ytterligare är det en utredning som enligt Lagrådets 
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mening borde ha varit en del av lagstiftningsärendets berednings-

underlag.  

 

I remissens konsekvensanalys (avsnitt 6) instämmer regeringen i 

huvudsak i utredningens analys och bedömningar. På kort sikt kan 

skatten, enligt regeringen, inte förväntas leda till ökad material-

återvinning eller minskad import av avfall. Regeringen bedömer 

emellertid att skatten skulle påverka lönsamheten för den 

energiåtervinning som sker genom avfallsförbränning och att detta på 

längre sikt kan påverka reinvesteringar och nyinvesteringar i 

avfallsförbränningskapaciteten som då skulle minska. Om 

kapaciteten minskar kan det enligt konsekvensanalysen leda till en 

övervältring av skattekostnaden på avgiften för att ta emot avfallet 

någon gång efter 2030 under förutsättning att inte svenska 

avfallslämnare kan exportera avfall till förbränningsanläggningar i 

andra länder för att undkomma skatt. Även om skatten övervältras på 

mottagningsavgifterna anges att det dock finns indikationer på att 

även en full övervältring sannolikt inte skulle leda till ökad 

materialåtervinning.  

 

I konsekvensanalysen anger regeringen att skatten – om avfalls-

förbränningskapaciteten minskar efter 2030 och beroende på hur 

kapaciteten för värme- och elproduktion ersätts – kan bidra till att 

uppnå det nationella klimatmålet och – om avfallsbränsle ersätts med 

biobränsle – kan skatten bidra till att minska Sveriges territoriella 

fossila växthusgasutsläpp. När det gäller konsekvensen för de totala 

växthusgasutsläppen bedöms skatten ha en mycket begränsad 

påverkan.  

 

Lagrådet konstaterar att det inte anförts något konkret stöd för att det 

angivna syftet med förslaget skulle uppnås; vad som anges som stöd 

är snarast antaganden om effekter som kan komma att uppstå under 
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vissa förhållanden. Omfattningen av de potentiella positiva effekterna 

har inte ställts i relation till risker och till förutsebara negativa effekter. 

 

Förbränningsskatteutredningen tvivlade på att den nya skatten träffar 

rätt och lutade sig mot teori och mot erfarenheterna av 2006 års lag 

om avfallsförbränningsskatt. Såvitt Lagrådet har möjlighet att 

bedöma synes utredningens uppfattning av den låga träffsäkerheten 

hos en avfallsförbränningsskatt vara väl grundad. Många remiss-

instanser har instämt i utredningens uppfattning. Enligt Lagrådets 

mening kan det på föreliggande material ifrågasättas att regeringen 

lyckats undanröja utredningens tvivel. Utöver att lagförslaget bygger 

på punkt 35 i den s.k. januariöverenskommelsen mellan 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centern och Liberalerna 

saknas en mer konkret förklaring till varför lagförslaget nu läggs fram.  

 

Enligt Lagrådets mening bör frågan om den föreslagna lagen kan 

antas tillgodose de angivna syftena ytterligare belysas. 

 

Lagens struktur 

 

Det är en kortfattad lag som i stor utsträckning bygger på definitioner 

av skilda begrepp (avfall, farligt avfall, biobränsle m.m.). Enligt 

Lagrådets mening skulle lagen få en bättre och mera logisk struktur 

om paragraferna anges i en annan ordning, underrubriken ”Ord och 

uttryck i lagen” utgår och 1 § följs av paragraferna 7, 8,10 och 9. 

Därigenom koncentreras bestämmelserna som rör tillämpnings-

området. Därefter anges undantag från skatteplikt genom 

paragraferna 2,4,5 och 6. Efter dessa bestämmelser bör reglerna om 

vem som är skattskyldig anges, när skattskyldigheten inträder, vilket 

skattebelopp som gäller och vilket avdrag för skatt som får göras 

samt lagen avslutas med en hänvisning till skatteförfarandelagen.  



 

 

7 

Om förslaget godtas måste paragraferna omnumreras. I det följande 

har Lagrådet en del synpunkter på enskildheter i lagförslaget och 

hänvisar då till de paragrafnummer som förslaget i remissen 

innehåller. 

 

7 § 

 

Enligt paragrafen avses med en avfallsförbränningsanläggning en 

förbränningsanläggning som uppfyller något av de kriterier som 

anges i punkterna 1–4.  

 

I författningskommentaren till paragrafen anges att den motsvarar 6 § 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall och att 

tillämpningen av den förordningen kan tjäna som vägledning vid 

tillämpningen av den föreslagna lagen. Eftersom det är en förordning 

saknas förarbetsuttalanden som skulle kunnat tjäna som vägledning 

vid tillämpningen av den föreslagna lagen. Det är därför av vikt att 

stöd för tillämpning och tolkning finns i förarbetena till lagen. 

 

Enligt 7 § 1 är en förbränningsanläggning en anläggning som är 

avsedd för avfallsförbränning med eller utan återvinning av alstrad 

energi. Begreppet ”avsedd för avfallsförbränning” framstår som 

mycket vitt. Det är därför oklart hur tillämpningsområdet för 

bestämmelsen i punkt 1 förhåller sig till bestämmelserna i övriga 

punkter i paragrafen. De är förenade genom sammanbindningsordet 

”eller”, vilket betyder att varje punkt är självständig. Ett exempel på 

denna otydlighet är att punkten 1 förefaller avse alla anläggningar 

som är avsedda för avfallsförbränning. Om så är fallet uppstår frågan 

vilken självständig betydelse de övriga punkterna har, som använder 

”uttrycket förbränning av avfall”. 

 

Saken bör klargöras i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 
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Vidare anges i avsnitt 5.3. att en avfallsförbränningsanläggning enligt 

avfallsförbränningsförordningen är en anläggning som förbränner 

hushållsavfall. Om bestämmelserna i 7 § enbart är avsedda att träffa 

förbränning av hushållsavfall bör det framgå direkt av lagen. 

 

15 § 

 

Av lagrådsremissen framgår inte vilket skattebelopp som ska gälla 

vid avdrag för skatt när avfall som medfört beskattning när det förts in 

senare förs ut. Det får betydelse i de fall avfallet förs in före ett 

årsskifte och förs ut efter årsskiftet. Rester som uppstår vid 

förbränningen av avfall, t.ex. aska medför också rätt till avdrag när 

det förs ut. Aska som förs ut kort tid efter ett årsskifte kan alltså 

innehålla beskattat avfall med olika skattebelopp och dessutom 

obeskattat avfall. 

 

Vid föredragningen har upplysts att avsikten med regleringen är att 

det är det skattebelopp som gällde när avfallet fördes in som ska 

gälla även vid avdrag när det förs ut. Det upplystes vidare att det 

förhållandet att det endast är beskattat avfall som ger rätt till avdrag 

inte innebär att skatten måste ha betalats. Beskattning och avdrag 

får ske genom kvittning i deklarationen om avfallet förs in och ut i 

samma period.  

 

Det är av vikt att det klargörs med vilket belopp avdrag får göras. Det 

gäller inte minst på grund av att avsikten, som framgått, är att det 

som förs ut, t.ex. aska som innehåller avfall som förts in olika år, kan 

komma att ge avdragsrätt med olika skattebelopp. Det bör klargöras 

hur avdraget ska beräknas i dessa fall. Det bör också direkt av 

lagtexten framgå vilket skattebelopp som avdraget ska beräknas på. 
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Vidare ger ordalydelsen av 15 § 2 intryck av att skatten träffar ämnet 

eller föremålet och inte avfallet.  

 

Paragrafen kan formuleras enligt följande. 

 

Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt för avfall enligt  
denna lag  
 

1. om avfallet förs ut från anläggningen, och 
2. om ett ämne eller föremål som beskattats som avfall då det 

fördes in förs ut från anläggningen. 
 

Avdrag ska göras med det skattebelopp som gällde när skattskyldigheten 
för avfallet inträdde. 

 

Övrigt lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 

 

 

 

 

 


