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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-10-14 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden 

Anita Saldén Enérus och Agneta Bäcklund. 

 

Anläggningsbesked för biodrivmedel 

 

Enligt en lagrådsremiss den 1 oktober 2015 (Miljö- och energidepar-

tementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till  

1. lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för bio- 

    drivmedel och flytande biobränslen, 

2. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, 

3. lag om ändring i lagen (2015:000) om ändring i lagen (1994:1776) 

    om skatt på energi. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kansliråden Christina 

Nordenbladh och Anna Wallentin. 

 

Lagrådet (f.d. justitierådet Lennart Hamberg och justitierådet Anita 

Saldén Enérus) lämnar förslagen utan erinran. 
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Justitierådet Agneta Bäcklund anför. 

 

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (2010:598) om hållbar-

hetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och i lagen 

(1994:1776) om skatt på energi. Syftet med de föreslagna ändringar-

na är att åstadkomma befrielse från energiskatt och koldioxidskatt för 

biodrivmedel under förutsättning att det inte är livsmedelsbaserat 

eller om det är livsmedelsbaserat, har producerats i anläggningar 

som tagits i drift före den 31 december 2013 och inte är fullständigt 

avskrivna. 

 

Den svenska stödordningen för nedsättning av energi- och kol-

dioxidskatt för biodrivmedel förutsätter att Europeiska kommissionen 

godkänner ordningen, beslutar om s.k. statsstödsgodkännande. En-

ligt kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till miljö-

skydd och energi för 2014–2020 får driftsstöd för livsmedelsbaserade 

biodrivmedel endast beviljas för anläggningar som tagits i drift före 

den 31 december 2013 och endast till dess att anläggningen har av-

skrivits fullständigt. Vid kommissionens beslut om det nuvarande 

godkännandet, som löper ut den 31 december 2015, uppställdes inte 

några sådana krav. 

 

Ärendets beredning 

 

En återkommande fråga vid Lagrådets granskning är huruvida rege-

ringsformens beredningskrav är uppfyllt.  

 

Enligt 7 kap. 2 § regeringsformen ska vid beredningen av regerings- 

ärenden behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda 

myndigheter. Upplysningar och yttranden ska också i den omfattning 

som behövs inhämtas från kommuner. Även sammanslutningar och 

enskilda ska i den omfattning som behövs ges möjlighet att yttra sig 
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(se bet. 2008/09:KU10 s. 63). Lagstiftningsärendets natur bestämmer 

beredningskravets faktiska innehåll. Remisstiden bör vara så väl till-

tagen att remissinstanserna ges en reell möjlighet att sätta sig in i 

förslaget, överväga det och avfatta ett remissvar (jfr bet. 

2012/13:KU20).  

 

Remissen av promemorian Anläggningsbesked för biodrivmedel är 

daterad den 14 september 2015. Svarstiden löpte ut en vecka se-

nare, den 21 september. Något remissmöte om promemorian har 

inte hållits men remissinstanserna har inbjudits till ett möte i rege-

ringskansliet med anledning av promemorian, bl.a. för att ges tillfälle 

att ställa frågor. Lagrådsremissen beslutades den 1 oktober 2015. 

 

Lagförslagen är inte okomplicerade, ett nytt kapitel föreslås i lagen 

om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. 

Skattelättnaden för sådana drivmedel villkoras med att det finns ett 

s.k. anläggningsbesked. Anläggningsbeskedet ska visa att det finns 

ett kontrollsystem som visar att de livsmedelsbaserade biodrivmedel 

för vilka avdrag yrkas inte kommer från anläggningar som tagits i drift 

efter den 30 december 2013 eller från anläggningar som är full-

ständigt avskrivna. De företag som träffas av reglerna har ett kon-

trollsystem för hållbarhetskriterier och tanken är att samma kontroll-

system ska kunna fullgöra det som krävs för att få ett anläggningsbe-

sked. Enligt lagrådsremisen är det uppskattningsvis 60 företag som 

levererar eller säljer biodrivmedel och som kommer att omfattas av 

kravet. Cirka 30 av dessa företag hanterar endast biogas. (Se remis-

sen s. 22.) 

 

Flera remissinstanser och andra som yttrat sig över förslagen, bl.a. 

Energimyndigheten, Skatteverket, Lantbrukarnas Riksförbund, 

Svenska Bioenergiföreningen och Lantmännen har påtalat den korta 

remisstiden och de negativa konsekvenser som följer med en så kort 
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frist för att besvara remissen, t.ex. att de saknat möjlighet att full-

ständigt analysera förslagen. Regelrådet har inte haft möjlighet att 

behandla ärendet inom den angivna tiden. Vidare har kritik uttalats 

mot att inte fler berörda företag och organisationer inkluderats i re-

misslistan och att inte underhandskontakter hållits med branschen. 

 

Det kan konstateras att de föreslagna lagändringarna är nödvändiga 

för att åstadkomma avsedda skattelättnader och att ärendet är 

brådskande eftersom de nya reglerna måste träda i kraft den 1 janu-

ari 2016. Först under sommaren stod det klart att lagändringar skulle 

krävas för att få ett statsstödsgodkännande för år 2016. 

 

Jag har således full förståelse för att det inte varit möjligt att genom-

föra en sedvanlig remissomgång. Det kan dock inte anses tillfreds-

ställande att remittera ett förslag som det nu aktuella med så kort tid 

som en vecka. Vid brådskande ärenden av detta slag måste sär-

skilda ansträngningar göras för att ges berörda instanser en reell 

möjlighet att sätta sig in i förslagen, överväga dem och formulera 

sina synpunkter. Den korta remisstiden har underminerat de berörda 

instansernas möjligheter att lämna behövliga upplysningar och  

yttranden. 

 

Det remitterade förslaget bygger således på ett otillfredsställande 

beredningsunderlag.  

 

 


