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Förord 
Det är med både glädje och vemod som jag inser att mina studier vid juristprogrammet snart 

har kommit till ända. Glädje för den fina utbildningen och den spännande framtid jag nu går 

tillmötes. Vemod för att jag snart kommer att skiljas från allt det goda som studentlivet i 

Umeå har gett mig. När allting kommer omkring är jag nog redo för det som komma skall, 

men det är ändå med ett visst mått av förfäran jag tvingas inse att jag kommer skiljas från de 

goda vänner jag spenderat så mycket tid med under de senaste 4,5 åren. Men inget ont som 

inte för något gott med sig – ett spännande yrkesliv hägrar. Vem vet vad framtiden för med 

sig, och vilka vägar som står att korsas? 

 

Det är helt enkelt dags att gå vidare. Tanken med det här förordet var inte fylla det med 

floskler, utan att tacka juristprogrammet, och framför allt de personer som hjälpt mig att ta 

mig igenom det. Jag har knutit extra starka band med några särskilda kamrater – ni vet vilka 

ni är. Jag hoppas att jag har bidragit till er tillvaro lika mycket som ni bidragit till min. Ett 

annat stort tack till de vänner hemma på orten som hejat på mig de här åren jag har varit 

frånvarande, och som (förhoppningsvis) väntar på att den förlorade sonen en dag ska 

återkomma.  

 

Ett stort tack till min vän Erik Ganehed som genom sin skepsis och allmänt cyniska hållning 

väckte mitt intresse för uppsatsämnet när han ifrågasatte hur regeringen kunde ha fått för sig 

att börja beskatta solen. Därtill vill jag rikta ett stort tack till Johannes Hammar och Marcus 

Jansson för att de tagit sig tid att korrekturläsa och kommentera uppsatsen.  

 

Tack till min handledare Signe Lagerkvist, som vände och vred på mitt ursprungliga ämne 

och fick mig att skriva en uppsats om statsstöd – det var definitivt inte något jag hade räknat 

med att göra när terminen startade i höstas. Jag är dock säker på att uppsatsen blev flera 

nivåer bättre tack vare detta. 

 

Ett sista tack till min familj och min sambo. Tack för att ni alltid varit närvarande och 

intresserade, trots att ni aldrig riktigt förstått vad jag pratat om. 

 

Simon Engelhardt 

Umeå, 2017-02-18  
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1 Inledande delar 
 

1.1 Inledning 
I 1 kap. 2 § 3 st. regeringsformen (1974:157) (RF) anges att det allmänna ska verka för att 

främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande 

generationer. En viktig del i regeringens hållbarhetsarbete är omställningen från fossila till 

förnybara energikällor.1 Det internationella energirådet (IEA) hävdar härom att solen år 2050 

kan utgöra världens största energikälla genom att stå för omkring 27 % av energiutvinningen,2 

och Energimyndighetens prognoser pekar på att solenergin år 2040 kan ge upphov till 10 % 

av den svenska elanvändningen.3 Att solen kan vara en nyttig energikälla i en svensk framtid 

ter sig således rimligt. När världens stater 1992 enades om Agenda 21 konstaterades därtill att 

alla måste bidra i arbetet mot en hållbar utveckling, ända ner på individnivå.4 Sverige har i 

arbetet för en hållbar utveckling bland annat ratificerat Parisavtalet5 med mål att hålla den 

globala uppvärmningen väl under en ökning om två grader,6 och genom medlemskapet i 

Europeiska unionen (EU) deltar Sverige bland annat i unionens 2030-mål om 27 % förnybar 

energi samt 40 % lägre utsläpp än 1990 års nivåer. 7  Nationellt finns efter en 

partiöverenskommelse även ett mål om 100 % förnybar elproduktion år 2040.8 

 

Energiområdet är dock till stor del en fråga för EU och är i många delar harmoniserat genom 

EU-direktiv. Sverige kan således inte fritt reglera på området utan måste förhålla sig lojalt till 

de EU-rättsliga bestämmelserna och lagstifta inom ramarna för direktiven. De unionsrättsliga 

energireglerna följer ramarna för EU:s huvuduppgift – att upprätthålla en inre marknad med 

hälsosam konkurrens och ett högt miljöskydd. 9  Miljöskyddsregleringar och hälsosam 

konkurrens är dock inte alltid förenliga i och med att miljöskyddande åtgärder i sin funktion 

syftar till att påverka konkurrensen i en mer miljövänlig riktning, och en avvägning måste 

därför göras i det enskilda fallet, för när miljöskyddande åtgärder kan tillåtas inskränka den 

fria konkurrensen.10  

                                                
1 Jfr Regeringens lagrådsremiss, 2017, s. 21. 
2 IEA:s pressmeddelande, 2014.  
3 Energimyndigheten, 2016, s. 11. 
4 Se exempelvis Agenda 21, p. 6.46. 
5 Det avtal som producerades vid FN:s klimatkonferens i Paris 2015 
6 Artikel 2.1(a) Parisavtalet. 
7 Se exempelvis EUCO 169/14, 2014, s. 1 och 5. 
8 Ramöverenskommelsen, 2016, s. 1. 
9 Se exempelvis Jans & Vedder, 2012, s. 86. 
10 Jfr de Paz, 2011, s. 249. 
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I Sverige regleras energibeskattningen i lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE). Som 

huvudregel gäller enligt 11 kap. 1 § LSE att all förbrukning av elektrisk kraft, det vill säga 

elektricitet,  är skattepliktig. I juli 2016 ändrades dock de svenska energibeskattningsreglerna 

gällande beskattningen av bland annat elektricitet från solceller. Reglerna innebar kortfattat 

att elektricitet producerad i anläggningar med en installerad toppeffekt under 255 kilowatt är 

undantagna skatteplikt medan elektricitet producerad i större anläggningar är belagd med full 

energiskatt från första kilowatten. Regeländringarna väckte starka reaktioner i media eftersom 

vissa aktörer som avsett att installera solceller för den egna elförbrukningen påpekade att de 

nya beskattningsreglerna gjorde detta ekonomiskt ofördelaktigt.11 Bara månader efter att 

lagen trädde i kraft utkom en regeringspromemoria där planer för lagändringar mer i linje med 

kritiken aviserades.12 

 

För att värja sig mot sagda kritik skyllde regeringen på EU:s statsstödsregler. Europeiska 

kommissionen var dock snabb med att avvisa anklagelserna och menade att EU-rätten inte 

alls fordrade en lagstiftning utformad på det sätt den svenska riksdagen antagit, utan snarare 

att det finns möjligheter att göra vissa undantag för förnybar energi. 13  Den svenska 

uppfattningen skiljde sig således från EU-kommissionens, och i den här uppsatsen avser jag 

att förtydliga rättsläget inom energibeskattningen. Med de i första stycket angivna 

klimatmålen i åtanke utreds vilka möjligheter EU-rätten erbjuder medlemsstaterna att 

skattemässigt särbehandla solelektricitet jämfört med annan el och hur Sverige i sin 

lagstiftning tagit tillvara på eller förbisett dessa möjligheter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Se exempelvis Kihlberg 2015, Elfström, 2016a, och Ny Teknik, 2016. 
12 Se Regeringskansliet, 2016. 
13 Se exempelvis Elfström, 2016b.  
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1.2 Uppsatsens syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda vilket utrymme det finns för EU:s medlemsstater att främja 

en hållbar utveckling genom att gynna solelektricitet inom skattelagstiftningen. Vidare syftar 

arbetet också till att klargöra hur den svenska lagstiftningen är utformad i förhållande till de 

möjligheter EU-rätten erbjuder. För att utreda frågorna och uppfylla syftena utgår jag ifrån 

följande frågeställningar: 

 

• Vilka EU-rättsliga regleringar påverkar medlemsstaternas beskattning av solel 

och vad anger de? 

• Hur ser den svenska lagstiftningen ut idag?  

• Vad anges i de föreslagna lagändringarna av den svenska lagstiftningen och 

hur kan lagstiftningen komma att se ut i framtiden? 

 

1.3 Metod och material 
Den första frågeställningen rör EU:s roll i den svenska lagstiftningsordningen. I och med att 

EU är en egen institutionell organisation och att EU-rätten kan ses som en autonom 

rättsordning finns det många olika sätt att arbeta på, precis som när det kommer till nationell 

rätt.14 I uppsatsen används flertalet vedertagna rättskällor, såsom de primärrättsliga fördragen, 

avgöranden från EU-domstolen och doktrin. Därtill används direktiv, vilka utgör bindande 

sekundärrätt.15  

 

Utredningen av EU-rätten är uppdelad i två kapitel med sikte på olika områden. Den första 

delen rör EU:s funktion på ett mer övergripande plan, där unionens befogenhetstilldelning och 

mandat på skatte- och miljöområdet klargörs. För att utreda detta utgår jag från artiklarna i 

EU:s två fördrag: fördraget om Europeiska unionen (FEU) och fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (FEUF). Därtill har några rättsfall som påverkat rättstillämpningen 

inom ramen för fördragsartiklarna konsulterats. Eftersom kompetensfrågan är en 

grundläggande fråga inom EU-rätten har den också varit föremål för litteraturen. Doktrinen 

har därför använts för att förstå och utreda innebörden av de tillämpliga artiklarna.  

 

Den andra delen av den EU-rättsliga redogörelsen rör reglerna om statligt stöd. För att utreda 

vad statligt stöd innebär tar jag avstamp i de generella reglerna i FEUF vilka gäller för alla 
                                                
14 Korling & Zamboni, 2013, s. 109. 
15 Jfr Hettne & Eriksson, 2011, s. 40ff. 
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former av stöd. Därefter måste det konstateras vad som gör att den utförda åtgärden kan 

utgöra stöd i det här enskilda fallet. Det finns som kommer visas flertalet regleringar som 

inverkar på den här bedömningen. Utgångspunkten för den specifika bedömningen utgår ifrån 

den mest relevanta EU-lagstiftningen. Eftersom den i uppsatsen aktuella lagstiftningsåtgärden 

får effekt på beskattning av förnybar energi finns detta i huvudsak reglerat i ett EU-direktiv: 

energiskattedirektivet. 16  Därtill är även punktskattedirektivet 17  av visst intresse. I det 

förstnämnda harmoniseras energibeskattningen specifikt, där bland annat bestämmelser om 

undantag för förnybar energi samt minimiskattenivåer anges. Punktskattedirektivet i sin tur är 

mer generellt gällande i sin lydelse. Vad direktiven anger är alltså relevant för att konstatera 

hur energi måste beskattas och vilka undantag som kan göras för just förnybar energi. 

 

Vid tolkning av direktiven tillmäts direktivens preambel viss vikt. Preambeln utgörs av de 

punkter som vanligtvis föregår artiklarna i EU-rättsliga lagstiftningsåtgärder, och som ofta 

fungerar som en form av förarbete för lagstiftningakten. I preambeln kan lagstiftaren – oftast 

rådet men ibland även kommissionen – förklara och uttrycka sig vägledande för tillämpningen 

av artiklarna.18  

 

Utöver direktiven används även riktlinjer och en förordning som Europeiska kommissionen 

givit ut för att utreda om och i vilken utsträckning undantag kan göras för förnybar energi i 

beskattningen. Kommissionsförordningar ska inte misstas för de inom sekundärrätten 

normhierarkiskt högst rankade EU-förordningarna som de anges i artikel 288 FEUF. Istället 

är det i det här fallet fråga om en särskild form av förordning som kommissionen genom 

artikel 108.4 FEUF har rätt att anta. Kommissionen ansvarar för frågor om statligt stöd och 

får alltså genom delegering i FEUF instifta rättsakter härom. Både riktlinjer och 

kommissionsförordningar utgör vad som i akternas inledning anges ”icke-lagstiftningsakter”.  

 

Dessa icke-bindande rättsakter kallas ofta soft law, och även fast de inte i sig själva är direkt 

bindande används de ibland flitigt av olika EU-institutioner. 19  Eftersom kommissionen 

ansvarar för statsstödsfrågor får den exempelvis kommunicera meddelanden och liknande där 

                                                
16 Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för 

beskattning av energiprodukter och elektricitet. 
17 Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande 

av direktiv 92/12/EEG. Detta direktiv ersatte det tidigare direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för 
punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor. 

18 Jfr Norberg, 1995, s. 403; Rosén, 1996, s. 251. 
19 Hettne & Eriksson, 2011, s. 46. Även Bernitz, 2014, s. 58. 
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den kan uttrycka hur den kommer att använda sin rätt till skönsmässig bedömning. Särskilt 

inom konkurrensrätten, vilket det handlar om i det här fallet, är det vanligt förekommande att 

kommissionen inom ramen för sin meddelandefrihet utger riktlinjer.20 I det här arbetet har de 

riktlinjer avser som statligt stöd i frågor om förnybar energi och miljöfrågor konsulterats.  

 

Eftersom utrymmet för kommissionens skönsmässiga agerande begränsas av de egna 

riktlinjerna är dessa i praktiken rättsligt bindande i dessa fall, även fast soft law i sig alltså inte 

är det.21 Det är därför av vikt att inte bara ange vad primärrätten stadgar utan även de 

sekundärrättsliga källorna. Huvudsakligen används de engelska språkversionerna men jag har 

även använt de svenska versionerna för att försäkra mig om att jag använder vedertagna 

begrepp och inte gör egna felaktiga eller missvisande översättningar. 

 

Liksom kompetensfrågan har också statsstödsreglerna varit föremål för både 

rättstillämpningen och doktrinen, varför vissa rättsfall, och en stor mängd litteratur, har 

använts för att utröna de grundläggande reglerna kring statligt stöd och hur undantag kan 

göras. Både svensk och utländsk litteratur, författad på engelska, har använts. Denna utgörs 

bland annat av artiklar publicerade i etablerade tidskrifter såsom Journal of European 

Competition Law & Practice och European Competition Journal. 

 

Den andra frågeställningen rör den del i uppsatsen där jag analyserar den svenska 

lagstiftningen och gällande rätt. Här utgår jag från lagtextens ordalydelse varpå förarbeten 

konsulteras för att utröna eventuella oklarheter i rätten. Eftersom lagstiftningen är så pass 

färsk har den ännu inte hunnit alstra vare sig rättsliga avgöranden eller särskild doktrin och 

annan litteratur. Metoden kan således inte hänföras till vad som brukar benämnas 

rättsdogmatisk metod eller rättskällelära i strikt mening,22 utan gällande rätt konstateras 

utifrån vad lagtexten och förarbetena anger. Det är huvudsakligen den proposition som 

föranledde den aktuella lagändringen, 2016 års budgetproposition,23 som används, eftersom 

det är de bestämmelser som föreslogs där som är av primär vikt för uppsatsen. I mycket 

begränsad mån har även kommentarer tagits från tidigare propositioner, och även två av 

statens offentliga utredningar (SOU). Huruvida sådana utredningar ska anses utgöra 

                                                
20 Hettne & Eriksson, 2011, s. 47 och Bernitz, 2014, s. 58.  
21 Hettne & Eriksson, 2011, s. 48. 
22 Se exempelvis Sandgren, 2015, s. 40 och 43 
23 Prop. 2015/16:1. 
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rättskällor är i sig förvisso en omtvistad fråga,24 men den SOU som främst används här är den 

det ofta hänvisas till i propositionen, vari en grundligare och mer utförlig utredning 

presenteras. Härigenom kan det alltså finnas tydligare svar med mer strukturerad återgivelse 

än den som återfinns i propositionen.  

 

I avsnittet om gällande rätt används för läsarens skull lagtextcitat. Lagtexten kan nämligen te 

sig komplex, och för att undvika förvirring torde det vara lämpligt att, istället för att enbart 

referera lagtexten, låta läsaren se de faktiska reglerna. Jag utelämnar däremot de delar som 

inte är nödvändiga för uppsatsen och citerar endast de paragrafer som jag har bedömt kan 

ställa till förvirring i referatform. Detta för att begränsa mängden citerad lag och få ett bättre 

flöde i texten. Citaten åtföljs av mina egna kommentarer och kopplingar.  

 

I en fotnot hänvisar jag till en artikel publicerad av tidskriften Ny Teknik, i förevarande fall 

återfunnen på deras hemsida. Artikeln var dock inköpt från TT och har således ingen 

författare angiven. Jag har dessvärre heller inte lyckats lokalisera artikeln hos TT, och har 

därmed heller inte kunnat identifiera ursprungsförfattaren. Av den anledningen har jag istället 

valt att hänvisa till den artikel som Ny Teknik publicerade och som går att återfinna på 

tidskriftens hemsida. 

 

Den tredje frågeställningen rör de lagändringsförslag som regeringen aviserade under 

november 2016, som följdes upp av ytterligare en promemoria innan regeringen i februari 

2017 överlämnade ett lagförslag till Lagrådet på remiss. Avsnittet baseras alltså på nämnda 

promemorior och den lagrådsremiss vari regeringen lade fram konkreta förslag på hur 

beskattningen av solelektricitet är tänkt att utformas inom en snar framtid. Redan i 

propositionen till lagändringen som ligger under lupp i den här framställningen uttryckte 

regeringen nämligen en avsikt att snart ändra reglerna igen.25  

 

1.4 Terminologi  
Eftersom energi normalt sett är ett område som hör till naturvetenskapen snarare än 

rättsvetenskapen finns det risk för fackmässig språkförbistring. Något kort bör därför nämnas 

om terminologin i den här framställningen.  

 

                                                
24 Bengtsson, 2011, s. 777ff. 
25 Prop. 2015/16:1, s. 294 och 303. 
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Den svenska lagstiftning som utreds i den här uppsatsen gäller elektricitet som utvinns av 

energi från solen. Energi är således ett bredare begrepp än elektricitet, och orden kan vara 

viktiga att hålla isär, särskilt vid läsning av olika lagstiftningsakter som ibland tar sikte på 

energi i ett större perspektiv, där endast vissa bestämmelser kanske är tillämpliga på just 

elektricitet. I lagstiftningen används även termerna ”generatoreffekt” och ”toppeffekt”. 

Generatoreffekten är det generella begrepp som används ifråga om vilka effektgränser som 

gäller för beskattning, som diskuteras i kapitel 4. Toppeffekten i sin tur används endast när 

det rör sig om beskattning av solelektricitet.  

 

Termer som energikälla och energiförbrukning blir i tekniskt hänseende missvisande eftersom 

energi inte skapas eller förbrukas utan endast omvandlas. Termerna används dock i ett mer 

vardagligt och mindre fackmässigt språk,26 och jag vill uppmärksamma läsaren på att de 

förekommer i den här uppsatsen. Energiutvinning och energiutnyttjande kan förvisso ses som 

mer lämpliga benämningar,27 och även dessa termer kan förekomma i uppsatsen, men ska då 

inte särskiljas från ”energikälla” respektive ”energiförbrukning” utan används synonymt. 

 

2 EU-rättens inverkan på beskattningen av solelektricitet  
 
2.1 Grundläggande regler om EU:s befogenheter 
Högst status av EU:s regelverk har fördragen – FEU och FEUF – i vilka reglerna för EU:s 

verksamhet anges och vari unionens befogenheter, även kallat EU:s kompetens, ligger.28 EU:s 

kompetens måste tilldelas unionen av medlemsstaterna och anges i fördragstexten, som 

framgår av artikel 5.2 FEU. Samma punkt anger även att varje kompetensområde som inte 

tilldelats unionen ska tillhöra medlemsstaterna själva. Härigenom inskränks enligt 

fördragstexten EU:s makt att utöka sin egen kompetens.29 Medlemsstaterna åtar sig samtidigt 

att agera lojalt i samarbetet med unionen i de frågor som unionen har tilldelats kompetens, 

vilket framgår av artikel 4.3 FEU. 

 

I vilken utsträckning EU har kompetens och hur mycket EU behöver förhålla sig till 

medlemsstaternas nationella lagstiftningssuveränitet beror på vilket kompetensområde 

åtgärden avser. EU har enligt fördragen nämligen olika former av kompetens vilka gäller för 

                                                
26 Jfr Areskoug, 2006, s. 38. 
27 Areskoug, 2006, s. 38. 
28 Jfr Derlén m.fl., 2010, s. 27. 
29 Derlén m.fl., 2010, s. 29 och Bernitz, 2014, s. 37. 



13 
 

olika i fördragstexten uppräknade rättsområden. Det är för den här uppsatsen intressant att 

fastslå hur, och till vilken nivå, EU har befogenhet att påverka nationell beskattning av 

elektricitet. I och med att lagstiftningen ifråga är harmoniserad genom EU-rätten står det klart 

att kompetens finns; frågan som kvarstår är hur omfattande den är. Även frågan om EU:s 

kompetens i miljöfrågor är relevant eftersom förnybar energi och målen därom inte kan 

hänföras enbart till skatterättens område. 

 

Unionens maktbefogenheter är underställda vissa grundläggande principer. Den ena, kallad 

principen om tilldelade befogenheter, och som återfinns i artikel 5.2 FEU, har redan nämnts. 

Det ska dock här tilläggas att principen om tilldelade befogenheter enligt 5.2 FEU inte per 

definition innebär att alla icke-uppräknade områden tillhör medlemsstaternas suveränitet, utan 

EU kan reglera i den utsträckning det bedöms nödvändigt för att uppnå målen inom de 

områden som utgör de tilldelade befogenheterna. Denna tolkning torde rymmas inom 

ordalydelsen i artikeln.30  

 

EU:s möjlighet att bestämma över diverse rättsområden är inte endast beroende av själva 

kompetensfördelningen, utan varje lagstiftningsakt ska också vara utformad efter avvägningar 

i enlighet med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Dessa återfinns i artikel 

5.3 respektive 5.4 FEU och går alltså hand i hand med kompetenstilldelningen. Den 

förstnämnda principen innebär kort sagt att unionen, på de områden den inte har exklusiv 

befogenhet, endast ska lagstifta i den mån medlemsstaterna inte själva kan uppnå målen med 

den tilltänka lagstiftningen. Den sistnämnda principen innebär att unionens åtgärder inte får 

gå längre än vad som behövs för att uppnå de mål som uppräknas i fördragen. I enlighet med 

artikel 5.1 FEU skapar de tre i avsnittet beskrivna principerna tillsammans begränsningar för 

vad EU kan bestämma om och hur den makten kan utövas och bestämmelser utformas. 

 

2.2 EU:s kompetens i den aktuella frågan  
EU:s övergripande verksamhetsområde beskrivs i artikel 3 FEU. Av artikel 3.3 FEU framgår 

att EU ska upprätta en inre marknad, och unionen ska bland annat verka för en hållbar 

utveckling byggd på välavvägd ekonomisk tillväxt och en social marknadsekonomi med hög 

konkurrenskraft. Därtill ska en hög miljöskyddsnivå och god miljö främjas. Denna inre 

marknad ska enligt artikel 26.2 FEUF innebära ett gränslöst område med fri rörlighet för 

                                                
30 För en intressant diskussion om huruvida principen om tilldelade befogenheter kan och har utnyttjats för att 

överträda gränserna för unionens befogenheter se Dashwood m.fl. 2011, s. 105ff. 
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varor, tjänster, personer och kapital. Unionen ska enligt artikel 26.1 FEUF besluta om 

åtgärder som syftar till att upprätta eller säkerställa funktionen av den inre marknaden, i 

enlighet med fördragens tillämpliga bestämmelser.  

Som nämndes ovan har EU olika kompetensgrad i olika frågor, och EU:s rätt att lagstifta är 

avhängig denna fördelning; både det faktum att EU alls har mandat att lagstifta och i vilken 

grad medlemsstaternas självbestämmanderätt ska respekteras följer härav. Kompetensen delas 

upp i exklusiv, delad och stödjande, samordnande eller kompletterande kompetens, av vilka 

de första två är intressanta för den här framställningen.31 

 

De områden på vilka EU tilldelats exklusiv befogenhet att lagstifta framgår av artikel 3 

FEUF. Där uppräknas exempelvis konkurrensregler som är nödvändiga för att säkerställa den 

inre marknadens funktion samt den gemensamma handelspolitiken som två områden. 

Reglerna om konkurrens omfattar, som kommer visas nedan, bland annat reglerna om statligt 

stöd i artikel 107-109, vilka är av relevans för uppsatsen.  

 

Förutom den exklusiva kompetensen räknas i artikel 4.2 FEUF även upp på vilka områden 

bestämmanderätten ska vara uppdelad mellan EU och medlemsstaterna. Som exempel härpå 

anges den inre marknaden, miljö och energi. Delad kompetens innebär som huvudregel att 

medlemsstaterna har bestämmanderätten över ett område i den mån EU inte redan har reglerat 

det, vilket framgår av artikel 2.2 FEUF. En sådan kompetensdelning, där EU-rätten alltså 

tilldelas företräde i den mån man väljer att reglera, torde i praktiken leda till att kompetensen 

blir exklusiv, vilket också verkar vara fallet i stora delar av den inre marknaden.32  

 

Eftersom den inre marknaden med sin ekonomiska funktion är EU:s kärnuppgift krävs det ett 

upprätthållande av konkurrensregler, vilket som nämnts faller under EU:s exklusiva 

kompetens. Samtidigt ska EU verka för en hållbar utveckling. I fördragen anges emellertid 

inget företräde mellan å ena sidan en fri konkurrens och å andra sidan ett högt miljöskydd. 

Det är således viktigt att utreda i vilken mån miljöskydd kan tillåtas inskränka 

konkurrensen.33 Som kommer åskådliggöras i nästa kapitel finns det såväl direktiv som 

riktlinjer att konsultera i tolkningen av när och hur diverse miljöskyddsregleringar, såsom 

                                                
31 Stödjande, samordnande eller kompletterande kompetens utgår från artikel 6 FEUF, och precis som orden 

antyder innebär detta att medlemsstaterna har det primära ansvaret för dessa områden. Se även Bernitz, 2014, 
s. 39. 

32 Bernitz, 2014, s. 39. 
33 de Paz, 2012, s. 248. 
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exempelvis ett främjande av förnybara energikällor, kan tillåtas göra inskränkningar som ur 

ett konkurrenshänseende egentligen kanske inte vore lämpliga på den inre marknaden.  

2.2.1 Skatterätten i EU 
Den svenska skatterätten påverkas i vissa delar av Sveriges medlemskap i EU. Detta gäller i 

viss mån för direkta skatter men det är främst när det är fråga om indirekt beskattning i form 

av punktskatter och mervärdesskatt som den inre marknadens krav på fri rörlighet och icke-

diskriminering blir aktuella.34 I och med att skatter varken nämns under den exklusiva eller 

delade kompetensen i artiklarna 3-4 FEUF torde visserligen medlemsstaternas grundtanke ha 

varit att EU inte skulle ha kompetens att bestämma över nationell beskattning.35 EU-

domstolen har dock utvidgat EU:s skatterättsliga inflytande genom att bedöma att nationella 

skatteförfaranden står i strid med någon av fördragsreglerna, exempelvis för att de ställer upp 

handelshinder som inte är förenliga med den inre marknaden.36 För även om kompetensen 

över ett visst rättsområde fortfarande tillfaller medlemsstaterna får nationell lagstiftning inte 

stå i strid med fördragen.37 Således har skatteområdet successivt fasats in i sfären för den inre 

marknaden och EU:s kompetens. Även om medlemsstaterna vid fördragens författande och 

under en lång tid därefter var av uppfattningen att skatteområdet inte torde påverkas av 

fördragstexten står det numera klart att beskattning knappast är ett rent nationellt 

kompetensområde.38 Denna utveckling har lett till att det ibland kan skönjas konflikter mellan 

nationella beskattningsförfaranden och intresset och behovet av att samordna eller 

harmonisera på EU-nivå.39 

 
EU:s (åtminstone fördragsmässigt) generella beskattningsinkompetens till trots har det 

exempelvis som nämndes ovan bedömts som att vissa särskilda uttag av punktskatter behöver 

harmoniseras för att skapa ”en enhetlig och konkurrensneutral” situation på marknaden.40 

                                                
34 Ståhl, 2011, s. 17. Direkta skatter är de skatter för vilken skattesubjektet – den skattskyldige – också är 

skattebärande, det vill säga den som bär bördan av skatten genom minskad konsumtionsmöjlighet. 
Inkomstskatterna är de mest anmärkningsvärda direkta skatterna. För indirekta skatter anses skattesubjekt 
och skattebärare inte vara samma person, utan skattesubjektet övervältrar skattebördan på annan, vilket i 
praktiken innebär att det är slutkonsumenten istället för den skattskyldige som får utstå bördan av skatten; 
energiskatten är som kommer visas i kapitel 4 ett tydligt exempel på detta. Se Grosskopf & Rabe, 1997, s. 
32f.  

35 Jfr Ståhl, 2011, s. 70. 
36 Redan i mål 270/83 Avoir Fiscal konstaterade domstolen att nationella skattebestämmelser inte får stå i strid 

med den fria rörligheten enligt fördragen, se även Ståhl, 2011, s. 70. Ett annat exempel är mål C-213/06 
Outokumpu. 

37 Detta har framhållits i flertalet rättsfall. Se exempelvis Förenade målen C-53/13 och C-80/13 Strojírny 
Prostějov, a.s. och ACO Industries Tábor s.r.o. mot Odvolací finanční ředitelství, p. 23. 

38 Jfr Ståhl, 2011, s. 70. 
39 Jfr Bernitz, 2014, s. 352f. 
40 Jfr Bernitz, 2014, s. 353. 
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Beskattning av energi är en sådan punktskatt som ansetts nödvändig att harmonisera, och EU 

har således kompetens att sätta upp gränser för hur medlemsstaterna ska beskatta 

energiprodukter, inklusive elektricitet. Ramarna för denna rättstillämpning framgår av det så 

kallade punktskattedirektivet och energiskattedirektivet, vilka behandlas närmare i avsnitt 3.3.  

 

Beslut att stifta skatterelaterade lagstiftningsakter, exempelvis gällande punktskatter, får 

enligt artikel 113 FEUF endast fattas i den mån harmoniseringen är nödvändig för 

säkerställandet av den inre marknaden och för att undvika en snedvridning av konkurrensen. 

Sådana beslut får dessutom fattas först efter att rådet varit i kontakt med Europaparlamentet 

och Ekonomiska och sociala kommittén samt fattat beslutet enhälligt och i enlighet med det 

särskilda lagstiftningsförfarandet.41 I praktiken kan det därför vara mycket svårt att faktiskt få 

till stånd en harmoniserad beskattning.42 

 

2.2.2 Miljöskyddet och energifrågan i EU 
Miljöskyddet och miljörätten har blivit en viktig faktor inom gemenskapsrätten; 43  att 

upprätthålla ett högt miljöskydd är som nämnts en grundläggande princip som framgår av 

artikel 3.3 FEU, och i artikel 4.2(e) FEUF anges att frågor om miljön ska omfattas av den 

delade kompetensen. Artikel 11 FEUF anger dessutom att miljöskyddskrav ska integreras i 

”utformningen och genomförandet av unionens politik och verksamhet”. Detta ska särskilt ske 

om det syftar till att främja en hållbar utveckling. Bestämmelsen innebär att alla former av 

miljöhänsyn måste vägas in i planerings- och genomförandearbetet av olika ekonomiska och 

sociala åtgärder.44 

 

Därtill finns ett miljöavsnitt i FEUF med början i artikel 191, i vilket målen för unionens 

miljöpolitik ställs upp. EU:s uppgift anges här vara att skydda människors hälsa, se till att 

naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt, samt att på internationell nivå främja åtgärder 

för att lösa regionala eller globala miljöproblem, inte minst klimatförändringarna. EU:s 

bestämmelser utgör dock enbart minimiregleringar, och enligt artikel 193 ska medlemsstater 

inte förhindras att införa strängare regleringar, under förutsättningar att dessa är förenliga med 

fördragen.45 

                                                
41 Det särskilda lagstiftningsförfarandet regleras i artikel 289 FEUF. 
42 Jfr Bernitz, 2014, s. 352f. 
43 Se exempelvis Bernitz, 2014, s. 284 och Michanek & Zetterberg, 2012, s. 83. 
44 Jfr Moussis, 2013, s. 443. 
45 Jfr här även Ebbesson, 2015, s.44f. 
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Att miljörätten är så tätt förknippad med EU härstammar också från att det finns också ett 

påtagligt behov av att harmonisera vissa miljöregleringar. Sett utifrån en inre marknad, med 

rent ekonomiska aspekter i åtanke, ter det sig nödvändigt att ha vissa minimiregler med 

miljöskyddskrav. Om endast vissa stater har strikta regler medan andra inte har några alls 

skapas ojämna förutsättningar, oftast med fördel för aktörer i de stater som inte har lika 

långtgående miljöskyddsregleringar. 46  Detta förefaller inte helt förenligt med EU:s 

grundtankar om den inre marknaden och hälsosam konkurrens, och inte heller med 

utgångspunkten att främja en hållbar utveckling. En EU-reglerad miljörätt torde således kunna 

anses motiverad utifrån både ekonomiska och miljömässiga aspekter.  

 

Enligt artikel 4.2(i) FEUF ska även energifrågor omfattas av EU:s kompetensområde. 

Därutöver finns även just begreppet – och främjandet av – förnybar energi omnämnt på 

fördragsnivå. Artikel 194 FEUF anger nämligen att målet för unionens politik ska vara att 

inom ramen för den inre marknaden och dess funktion, samt med hänsyn till kravet för 

miljöskydd, garantera en fungerande energimarknad och energiförsörjning, ”främja 

energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara energikällor”, 

samt främja sammankopplade energinät. Huruvida regeln medför något mer än en kodifiering 

av det status quo som nämndes ovan – oklarheterna i konflikten mellan miljöskydd och en fri 

marknad samt påverkan av konkurrensreglerna – kan visserligen diskuteras. Bestämmelsen 

uppkom i samband med ikraftträdandet av Lissabon-fördraget, och dessförinnan hade 

energifrågan ändå hanterats genom de bestämmelser som nämndes i föregående mening: 

reglerna om den inre marknaden, om konkurrens och om miljöskydd. Det går alltså att 

diskutera huruvida fördragens energirelaterade artiklar i praktiken innebär någonting för 

rättstillämpningen. 47  Diskussionsfrågan i det enskilda fallet kvarstår ju likväl eftersom 

problematiken inte har försvunnit genom kodifieringen. 

 

Att frågan är upptagen i fördraget kan förvisso ses som något positivt ur miljöskyddssynpunkt 

eftersom EU således befäster energins roll i miljödiskussionen. Likväl måste bestämmelsen 

även ses ur ett annat ljus. Sett till ordalydelsen ska artikel 194 FEUF å ena sidan förhindra att 

energifrågor löses utan hänsyn till miljöaspekten, och EU:s energipolitik genomsyras således 

av ett miljöperspektiv. Samtidigt är å andra sidan energipolitiken begränsad till att hållas inom 

                                                
46 Jfr Michanek & Zetterberg, 2012, s. 76. 
47 Jfr Jans & Vedder, 2012, s. 85. 
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ramarna för den inre marknaden och konkurrensrätten som ju är två av EU:s kärnfrågor. Även 

om konkurrens- och miljöbestämmelser inte nödvändigtvis måste vara inkompatibla 

härstammar de från, och hörsammar de, olika mål, vilka inte alltid är förenliga. I en ren 

marknadsekonomi hanteras marknaden och utvecklingen av konkurrenskraften hos 

marknadsaktörerna, medan miljöregleringar kan ställa upp tydliga hinder för vissa av sagda 

aktörer. Ofta ställs regleringar upp för att förhindra just vissa av de miljömässiga risker som 

uppstår på en fri marknad, och att låta marknaden hantera sådana risker och samtidigt 

åstadkomma effektfulla resultat utan statlig inblandning är svårt, om ens möjligt. Som 

nämndes i inledningen är det viktigt att komma ihåg att miljöregleringar och förbud mot 

konkurrensbegränsande statlig inblandning i grunden är två oförenliga företeelser, eftersom 

själva tanken med miljöskyddsbestämmelserna ofta är just att styra marknaden in på, eller 

bort från, vissa banor, vilket påverkar företagen som agerar på marknaden.48  

 

I EU, med en inre marknad och ett generellt förbud mot konkurrenshämmande åtgärder, 

saknas det således incitament för stater att på eget initiativ stifta stränga regler för miljöskydd 

för nationella företag – dessa får ju ändå inte premieras gentemot företag i andra 

medlemsstater med tanke på reglerna om fri rörlighet.49 Hårdare nationella miljöskyddsregler 

kan förstås leda till att den egna ekonomin blir lidande. Av den anledningen finns det behov 

av ett statligt inblandande i miljöskyddet – risken finns att marknaden inte anpassar sig förrän 

det är för sent. Likväl är det tydligt att sådana regleringar påverkar konkurrensen.50 Många av 

miljöproblemen kan endast framgångsrikt bemötas genom ett samspel mellan den ekonomiska 

sektorn och privata aktörer. Detta sker inte endast genom direkt lagstiftning utan genom 

uppställande av standarder, frivillighetssystem, certifikatsystem och olika ekonomiska 

instrument och styrmedel.51  

 

2.3 Direktiv 
När nu kompetensfördelningen och EU:s mandat på skatte- och miljöområdet har beskrivits 

ska något kort nämnas om direktiv som EU-rättslig lagstiftning samt funktionen av dessa. 

Som nämndes tidigare följer – och begränsas – nämligen den nationella energibeskattningen 

av två direktiv: punktskattedirektivet och energiskattedirektivet. Direktiv tillhör 

sekundärrätten och utgör bindande rättsakter men som i sig inte är allmängiltiga, utan ska 
                                                
48 Jfr de Paz, 2011, s. 249. 
49 Jfr Jans & Vedder, 2012, s. 317. 
50 Se exempelvis de Paz, 2011, s. 249ff och Jans & Vedder, 2012, s. 317. 
51 Se Moussis, 2013, s. 443. 
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införlivas av varje medlemsstat i den nationella rättsordningen, som framgår av artikel 288 

FEUF. Det åligger således medlemsstaten att utforma den nationella regeln, så länge detta 

sker inom ramarna för direktivet och går i linje med de resultat som direktivet syftar till att 

uppnå.52 Om statens lagstiftning redan uppfyller direktivens krav behöver därför heller inga 

ändringsåtgärder vidtas. Det är dock viktigt att kraven uppfylls fullt ut på ett precist och klart 

angivet sätt,53 eftersom det är viktigt att medlemsstaten agerar lojalt med EU:s bestämmelser, 

som anges i artikel 4.3 FEU.  Om en medlemsstat inte implementerar direktivet korrekt kan 

kommissionen, efter att ha skrivit ett yttrande om detta och utan att medlemsstaten anpassat 

lagstiftningen, föra talan om fördragsbrott i enlighet med artikel 258 FEUF.  

 

Normalt finns även en tidsfrist för implementeringen av ett direktiv, för vilken längden kan 

variera. Ofta är denna satt till mellan ett och två år,54 även om andra frister kan sättas, som var 

fallet med energiskattedirektivet för vilket medlemsstaterna hade, åtminstone (enligt vad som 

anförs i propositionen) i stora delar, tre år på sig att anpassa lagstiftningen.55 

 

2.4 Avslutande kommentarer 
Det ter sig som visats inte helt kompatibelt att främja både ekonomisk tillväxt och ett önskvärt 

skydd för miljön på samma gång. Lydelsen och funktionen av EU:s mest grundläggande och 

övergripande uppgifter i exempelvis artikel 3 FEUF torde i sin tillämpning således inte vara 

helt oproblematisk, som framhölls i avsnitt 2.1. Härigenom synliggörs svårigheterna som 

ibland kan uppstå när det kommer till att lagstifta om sådant som riskerar att få negativ 

påverkan på fri rörlighet eller europeisk samhandel. I och med att miljöregleringar i sin natur 

syftar till att agera konkurrenshämmande finns det en inneboende problematik i frågan som 

har visat sig behöva bemötas genom särskilda regleringar och riktlinjer, till vilket jag 

återkommer i nästa kapitel.  

 

                                                
52 Jfr Moussis, 2013, s. 44. 
53 Bernitz, 2014, s. 56. 
54 Bernitz, 2014, s. 56. 
55 Se prop. 2003/04:1, s. 215. Införlivandetiden enligt direktivet är enligt min uppfattning otydligt utskriven. 

Medlemsstaterna förefaller som huvudregel endast ges drygt två månader på sig att implementera direktivet, 
se artikel 28. Däremot finns det i artikel 18 ett flertal undantag, där 18.1 är det mest generella, genom vilken 
medlemsstaterna tillåts även fortsättningsvis tillämpa skattebefrielser och -nedsättningar i enlighet med 
bilaga 2. Hänvisning ges inte i propositionen men troligtvis torde det vara dessa artiklar som regeringen 
härledde denna treårsgräns från. Att bilaga 2 knappast omfattar alla energislag och -former och att en 
tvåmånadersfrist förefaller ha gällt i övrigt kommenteras inte heller, men i och med att lagstiftningen började 
gälla redan 2004, det vill säga samma år som direktivet började gälla, torde detta i realiteten inte ha ställt till 
några problem. 
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Vad jag däremot kan konstatera är att det i västerländska ekonomier, med en tydlig 

marknadsekonomisk prägel, enligt min uppfattning torde vara en delikat uppgift att som 

lagstiftare göra avvägningar som å ena sidan håller ekonomin balanserad samtidigt som ett 

högt miljöskydd upprätthålls. Att det finns en anmälningsplikt till kommissionen beträffande 

åtgärder som riskerar utgöra statliga stöd, för vilket jag redogör mer i kapitel 3, förefaller 

enligt min mening förståeligt och nödvändigt.  

 

Skatterättens utveckling på EU-området torde utgöra ett belysande exempel på att principen 

om tilldelade befogenheter, precis som nämndes i början av det här kapitlet, ska förstås i en 

vid tolkning; EU har befogenhet att utöva sin makt inom de områden som kan kopplas till de 

kompetensområden som unionen tilldelats. Även fast skatter som kompetensområde inte 

nämns under artikel 3-4 FEUF och fördragen i övrigt innehåller få artiklar som reglerar 

skatter har unionen tydligt influerat stora delar av nationell beskattning genom dess koppling 

till den inre marknaden.  

 

3 Otillåtet statsstöd – ett hinder för förnybar energi?  
 
3.1 Otillåtna stöd 
Reglerna om statligt stöd återfinns i artikel 107-109 FEUF. Huvudregeln enligt artikel 107.1 

FEUF är att stöd från en stat som genom statliga medel, av vilket slag det än är, snedvrider 

eller hotar att snedvrida konkurrensen genom ett gynnande av vissa företag eller särskild 

produktion, är oförenligt med den inre marknaden om det påverkar handeln mellan 

medlemsstater. Regeln innehåller som synes ett flertal olika beståndsdelar vilka 

grundläggande behandlas i de efterföljande styckena. 

 

Vad som kan utgöra ett stöd definieras inte på fördragsnivå utan har preciserats i EU-

domstolens rättspraxis. Bortsett från de mer självklara stödformerna såsom subventioner och 

utbetalningar, kan det behöva göras en undersökning om huruvida den potentiella 

stödmottagaren givits ekonomiska fördelar som denne inte skulle ha åtnjutit under normala 

marknadsmässiga förhållanden.56 Härom måste en distinktion göras om staten agerat i form 

av myndighet eller om den uppträtt som aktör på marknaden. Eftersom det här rör sig om 

beskattning – det vill säga något som endast staten kan påverka – har staten otvivelaktigt 

agerat i myndighetsform och ett marknadstest behöver således inte göras. Då behöver det 

                                                
56 Se mål C-39/94 La Poste, p. 60. Se även Indén, 2013, s. 34f. 
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endast undersökas huruvida lagstiftningens fördelar riktas till särskilda företag eller viss 

produktion.57  

 

Det andra ledet i regeln anger att stöd ska utges medelst statliga medel, i vilken form det än 

må vara. Inledningsvis ska sägas att statsbegreppet har tillerkänts en vid tolkning och gäller 

även för regionala och lokala myndigheter, och kan även träffa stöd som utges av statligt ägda 

bolag. 58  Som ordalydelsen ”av vilket slag det än är” antyder finns det heller ingen 

uttömmande lista på olika sätt att genom statlig regi stödja särskilda verksamheter, utan 

många olika scenarion är tänkbara. Det handlar som ovan nämndes inte endast om direkta 

utbetalningar av statliga medel, utan även indirekta stöd innefattas. Detta gör 

statsstödsreglernas tillämpningsområde mycket omfattande. Även åtgärder som minskar de 

intäkter staten under normala förhållanden skulle ha uppburit kan utgöra statligt stöd. Att 

selektiva skatte- och avgiftslättnader kan utgöra statligt stöd står klart.59 Skattesystemet får 

följaktligen inte utnyttjas genom att på ett otillbörligt sätt utge diskriminerande stöd.60 

Eftersom skatter ofta fungerar som viktiga och effektiva styrmedel och kan få stor inverkan på 

företags och enskildas handlande är det viktigt att utreda huruvida en skatt i det enskilda fallet 

är tillåten eller utgör ett otillåtet stöd.61 

 

Den tredje parametern som måste vara uppfylld för att en åtgärd ska utgöra ett otillåtet 

statsstöd är åtgärdens selektivitet. Begreppet är av yttersta vikt men dess innebörd kan visa sig 

svårdefinierad i det enskilda fallet. Det avser en åtgärd som ger fördelar till särskilda 

åtaganden eller produktionssätt, på ett sätt som inte objektivt kan rättfärdigas.62 Det är således 

viktigt att skilja på selektiva och allmänna åtgärder, något som dock inte alltid låter sig göras 

med lättnad. Svårigheten att bedöma detta blev tydlig i domen Adria-Wien Pipeline.63 I 

domen konstaterades förvisso att en åtgärd som gynnar alla företag etablerade i ett land, 

oavsett verksamhetsinriktning, inte kan utgöra statligt stöd.64 Den österrikiska lagen medgav i 

det här fallet energiskatteåterbetalning för alla tillverkningsföretag, vilket tidigare hade 

                                                
57 Jfr Indén, 2013, s. 35. 
58 Indén, 2013, s. 88f. 
59 Bernitz, 2015, s. 212; Gren, 2016, s. 3; Jans & Vedder, 2012, s. 319; Indén, 2013, s. 91. Jfr även Indén, 2013, 

s. 102f. 
60 Jfr Ståhl m.fl., 2011, s. 324. 
61 Jfr Bernitz, 2014, s. 352; regeringens lagrådsremiss, 2017, s. 13. 
62 de Paz, 2012, s. 256. 
63 Mål C-143/99 Adria-Wien Pipeline.  
64 Se exempelvis Adria-Wien Pipeline, p. 35-36. Ett exempel kan vara en sänkning av bolagsskatten för alla 

bolag, se Indén, 2013, s. 102. 
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ansetts vara en allmän åtgärd, eftersom alla tillverkningsföretag behandlades lika.65 I fallet 

bedömdes dock reglerna ändå utgöra otillåtet stöd eftersom de premierade materiell 

tillverkning framför exempelvis verksamhet i tjänsteföretag, trots att företag i båda sektorerna 

kan ha jämförbara energisituationer (och det var detta återbetalningen utgick från).66 Att en 

lagstiftningsåtgärd är av allmän karaktär medför alltså inte per automatik att den inte även kan 

ha karaktären av ett statligt stöd.67  Detsamma gäller för det fall ett stort antal mottagare av 

stödet kan identifieras; detta faktum förtar inte stödets selektivitet.68 Miljöskatter (se närmare 

om dessa i avsnitt 3.4.1), och undantag från dessa, riskerar ofta att uppfylla 

selektivitetskriteriet eftersom en fungerande miljöskatt per definition syftar till att fördyra 

produktionsmetoder och produkter som inte är miljövänliga, i jämförelse med de som är det. 

De förfördelade bolagen kan således anföra att selektivt stöd utgått till de bolag som inte lider 

av beskattningen.69  

 

Ett ytterligare rekvisit i 107.1 FEUF är som nämndes att stödet måste snedvrida eller 

åtminstone hota att snedvrida konkurrensen. Det sistnämnda är av betydande vikt; eftersom en 

bedömning ska kunna göras på förhand om huruvida åtgärden snedvrider konkurrensen, kan 

detta rekvisit inte nödvändigtvis fordra en verkligt snedvridande effekt, utan det räcker att en 

potentiell påverkan kan konstateras. Rekvisitet torde inte vara vidare svårt att uppnå eftersom 

det räcker att mottagarens finansiella ställning förbättras i förhållande till sina konkurrenter, 

och stöd som ”lättar de ekonomiska bördor som normalt belastar ett företag” anses normalt 

påverka konkurrensen såsom artikel 107.1 tar sikte på.70 

 

Avslutningsvis måste samhandelskriteriet uppfyllas. För att en nationell regel eller eventuell 

stödaktion ska hota den inre marknaden fordras nämligen även att den europeiska samhandeln 

påverkas av stödet. Detta innebär att regeln inte får ha påverkan, eller åtminstone riskera att 

ha påverkan, endast i det egna landet,71 utan stödmottagande företags ställning ska stärkas 

gentemot konkurrerande företag från andra medlemsstater.72 Om negativ samhandelspåverkan 

                                                
65 I domen prövades inte svensk rätt men Sverige ändrade beskattningsreglerna efter avgörandet, jfr Gren, 2016, 

s. 5. 
66 Adria-Wien Pipeline, p. 50. Jfr även Gren, 2016, s. 5. 
67 Adria-Wien Pipeline, p. 53.  
68 Adria-Wien Pipeline, p. 48. Se härom även kommissionens beslut 30.06.2004 (C(2004)2200fin). I beslutet 

fastställde kommissionen bland annat att den nollskattesats som tidigare gällde för tillverkningsindustrin 
utgjorde statligt stöd. Även Indén, 2013, s. 101. 

69 Jans & Vedder, 2012, s. 325. 
70 Indén, 2013, s. 104. 
71 Bernitz, 2014, s. 267. 
72 Indén, 2013, s. 104. 
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kan identifieras åligger det generellt medlemsstaterna att undanröja sådana handelshinder.73 

Kommissionen har även antagit en förordning i vilken de på förhand anger huruvida vissa 

stöd inte ska anses utgöra otillåtet stöd. Ett exempel härpå är den så kallade de minimis-

förordningen om stöd av ringa värden.74  Att samhandelskriteriet som huvudregel är uppfyllt 

när stödmottagarens aktiviteter är direkt gränsöverskridande kan te sig uppenbart, men även 

då mottagarens verksamhetssektor normalt sett karaktäriseras av gränsöverskridande handel 

anses vanligtvis samhandelskriteriet uppfyllt.75  

 

3.2 Kommissionsförfarandet 
I artikel 108 FEUF anges hur kommissionen och medlemsstaterna ska arbeta när en 

medlemsstat vill genomföra en åtgärd som kan tänkas bli påverkad av statsstödsreglerna. 

Enligt artikel 108.1 FEUF ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna granska alla 

stödprogram som förekommer, och den ska därvid lämna förslag på vilka åtgärder som är 

lämpliga och vilka som krävs ”med hänsyn till den pågående utvecklingen eller den inre 

marknaden”. Artikel 108.2 FEUF anger att kommissionen får ålägga en medlemsstat, vars 

stöd inte funnits vara förenligt med den inre marknaden enligt artikel 107 FEUF, att upphäva 

eller ändra stödåtgärden inom den tidsfrist som kommissionen fastställt. 

  

Artikel 108.2 FEUF innefattar även en möjlighet för kommissionen att ålägga medlemsstaten 

krav om att återkräva ett utbetalat stöd. Denna återbetalningsskyldighet återfinns inte direkt i 

fördragstexten, men ska efter EU-domstolens avgörande i mål 70/72 Kommissionen mot 

Tyskland anses ingå i artikel 108.2 FEUF. För att kommissionens uppgift att upphäva eller 

ändra i stödåtgärder ska få ändamålsenliga verkningar bedömdes det nödvändigt att de även 

hade möjlighet att återkräva utbetalda stöd som bedömdes otillåtna.76  

 

                                                
73 Bernitz, 2014, s. 268. 
74 Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 

och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse. Kommissionen har i förordningen angett att vissa stöd inte 
ska anses påverka samhandeln. Som huvudregel ska alla stöd inom alla sektorer omfattas av 
statsstödsreglerna, förutom vid några få i förordningen undantagna fall. Som exempel kan nämnas att stöd 
under 200 000 euro som lämnas under en treårsperiod inte uppnår kriterierna i art. 107.1 FEUF, se art. 2.2 
förordningen och Indén, 2013, s. 105f. 

75 Jfr Indén, 2013, s. 105. 
76 Mål 70/72 Kommissionen mot Tyskland, p. 13. Denna praxis har sedermera kodifierats in i förordning 

659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, närmare bestämt artikel 14. I 14.1 anges 
att kommissionen vid negativa beslut om statliga stöd ska besluta att medlemsstaten ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att få stödet återbetalt av stödmottagaren, såvida återkravet inte strider mot 
gemenskapsrätten. 
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Kommissionens beslut om återkrav förpliktar endast medlemsstaten, som i sin tur alltså måste 

ha effektiva rättsmedel för att faktiskt kunna återkräva stödet från mottagaren.77  Detta 

regleras i svensk rätt genom lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens 

statsstödsregler (statsstödslagen). 2 § 1 st. statsstödslagen anger att den som lämnat olagligt 

stöd ska återkräva detta stöd om ett underlåtande av återkravet inte får ske enligt EU-rätten, 

medan 3 § anger att den som mottagit olagligt stöd ska betala tillbaka det.  I likhet med vad 

som gäller för den som lämnat statsstödet gäller att en återbetalning heller inte behöver ske 

om unionsrätten medger att ett underlåtande av återbetalningen kan tillåtas.   

 

Artikel 108.3 FEUF innehåller bestämmelsen om den så kallade anmälningsplikten. Denna 

regel innebär att varje medlemsstat i god tid måste underrätta kommissionen om en planerad 

åtgärd som riskerar att utgöra ett statligt stöd enligt artikel 107 FEUF. Detta för att 

kommissionen ska kunna bedöma huruvida åtgärden kan tillåtas eller inte. En stat får inte 

genomföra den tilltänkta åtgärden innan ett slutgiltigt beslut meddelats av kommissionen. I 

artikel 108.4 FEUF anges dock att kommissionen får anta förordningar avseende vilka 

kategorier av stöd som ska vara undantagna anmälningsplikten. 78  Detta fordrar att 

förordningen fastställts av rådet i enlighet med artikel 109 FEUF. Dessa regler kodifierades på 

fördragsnivå först till Lissabonfördraget vilket trädde i kraft den 1 december 2009. 

Kommissionen hade dock möjlighet att instifta vissa förordningar med undantag för 

anmälningsplikten redan tidigare genom den så kallade bemyndigandeförordningen,79 vilken 

alltså inte är en kommissionsförordning enligt nuvarande artikel 108.4 FEUF utan en ”vanlig” 

EU-förordning i enlighet med artikel 288 FEUF. En förordning som antagits av 

kommissionen med stöd i bemyndigandeförordningen är som nämndes i avsnitt 3.1 de 

minimis-förordningen gällande stöd av mindre betydelse. Genom bemyndigandeförordningen 

hade kommissionen även möjlighet att skapa miljöundantag, vilket framgår av förordningens 

artikel 1.1(a). 

 

Många åtgärder som förefaller nödvändiga när det kommer till miljö- och energifrågor kan 

vara undantagna anmälningsplikten enligt gruppundantagsförordningen, vilken redogörs för i 

avsnitt 3.4.3. Som namnet antyder listas olika stödkategorier upp som, om de förutsättningar 
                                                
77 Jfr Indén, 2013, s. 222f. 
78 Tidigare nämndes att varje EU-rättsakt tydligt måste innehålla en hänvisning till vilken fördragsartikel som 

stadgar en befogenhet att stifta rättsakten. Artikel 108.4 är en sådan artikel som medger befogenhet och ett 
tydligt exempel på hänvisning kan hittas i den så kallade gruppundantagsförordningen, förordning 651/2014. 

79 Rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd.  
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som anges i förordningen uppfylls, är undantagna anmälningsplikten i 108.3 FEUF och som 

således får vidtas av medlemsstaten utan kommissionens godkännande, och därmed är att 

anse som förenliga med den inre marknaden.80 

 

3.3 De aktuella direktiven 
Energiskatteområdet specifikt har varit föremål för harmonisering sedan 

energiskattedirektivet antogs 2003. Därtill påverkas det även på ett mer generellt plan av det 

så kallade punktskattedirektivet. Det är sålunda inte upp till medlemsstaten enkom att avgöra 

på vilka energislag och hur energiskatt ska tas ut och beräknas, utan nationella bestämmelser 

måste överensstämma med de resultat som framgår av direktiven, som anges i artikel 288 

FEUF.  

 

I energiskattedirektivets preambel anges att priser på energiprodukter är avgörande faktorer i 

gemenskapens energi- och miljöpolitik.81 Även en förståelse för att vissa skattebefrielser eller 

skattenedsättningar kan vara nödvändiga av exempelvis miljömässiga hänsyn uttrycks.82 

Därtill anges i direktivet att det i synnerhet bör vara förnybar energi som ska kunna vara 

föremål för en förmånligare behandling än vad som i övrigt ska gälla för energi på den inre 

marknaden.83  

 

Artikel 15 energiskattedirektivet anger att medlemsstaterna, under tillsyn av 

skattemyndigheterna, utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser, 

får tillämpa fullständig eller partiell skattebefrielse eller skattenedsättning för exempelvis 

elektricitet från sol, vind, vågor, tidvatten och jordvärme.84 Det ska dock framhållas att en 

medlemsstats möjlighet att skattemässigt särbehandla exempelvis sådana intermittenta 

energislag enligt direktivet inte nödvändigtvis medför att åtgärden kan anses som tillåtlig 

utifrån reglerna om statligt stöd. I energiskattedirektivets artikel 26.1 anges att kommissionen 

ska underrättas om alla åtgärder som vidtas enligt bland annat samma direktivs artikel 15, och 

i artikel 26.2 energiskattedirektivet anges att åtgärder som skattebefrielse och 

skattenedsättning kan utgöra statligt stöd vilket i sådana fall ska anmälas enligt 

anmälningsskyldigheten som följer av vad som idag är 108.3 FEUF.  
                                                
80 Förordning 651/2014, preambeln, p. 1. 
81 Energiskattedirektivets preambel, p. 12. 
82 Energiskattedirektivets preambel, p. 28-29. 
83 Energiskattedirektivets preambel, p. 25. 
84 Se energiskattedirektivets art. 15.1(b), första strecksatsen. I artikeln anges även flertalet andra källor till 

elektricitet som dock är av mindre relevans för den här uppsatsen. 
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Den välvilliga inställningen gentemot förnybar energi i direktivet ska således inte inverka 

föregripande på bedömningen av huruvida den företagna åtgärden utgör ett statligt stöd.85 

Dock angavs vid antagandet av EU:s målsättningar för 2030 att medlemsstaterna förutom att 

gemensamt arbeta för uppfyllandet av EU:s mål inte ska hindras från att ställa upp mer 

ambitiösa mål vilka EU ska stödja i enlighet med riktlinjerna för statligt stöd, till vilka jag 

återkommer i avsnitt 3.4.2.86 

 

Även punktskattedirektivets regleringar samt förhållandet mellan punktskattedirektivet och 

energiskattedirektivet är av intresse här. Punktskattedirektivet är nämligen det 

allmänomfattande direktivet beträffande uttag av punktskatter, och anger att energi och 

elektricitet är punktskattepliktiga varor. Direktivets artikel 1.1 ger uttryck för direktivets 

generalitet samtidigt som de efterföljande punkterna a-c anger vilka direktiv som närmare 

reglerar de särskilda punktskattepliktiga varorna och som således fungerar som lex specialis i 

förhållande till punktskattedirektivet. Varken punktskattedirektivet eller energiskattedirektivet 

innehåller några uttryckliga bestämmelser som anger vilket direktiv som ska ha företräde i 

särskilda frågor eller hur det inbördes förhållandet direktiven emellan ska förstås, men en 

rimlighetsbedömning såväl som de hänvisningar som faktiskt finns talar för en sådan 

tillämpning. 

 

Energi och elektricitet som omfattas av energiskattedirektivet definieras i 

punktskattedirektivets artikel 1.1(a) som punktskattepliktiga. Därigenom vinner alltså 

energiskattedirektivet specifik tillämplighet ifråga om energibeskattning. Detta är av vikt 

eftersom punktskattedirektivet i sig inte innehåller några särskilda möjligheter att exempelvis 

gynna förnybar energi framför annan. Om en nationell lagstiftare önskar införa en sådan 

beskattning måste istället energiskattedirektivet konsulteras, vilket som visats innehåller mer 

detaljerade undantagsmöjligheter som särskilt gäller för energiskatt. I energiskattedirektivets 

preambel anges dock att direktivets tillämpning inte ska förhindra tillämpningen av 

punktskattedirektivets allmänna regler.87 Således är det av vikt att de undantagsmöjligheter 

som anges i energiskattedirektivet inte direkt strider mot tillämpningen av 

punktskattedirektivets tvingande beskattningsregler. 

 

                                                
85 Energiskattedirektivets preambel, p. 32. 
86 EUCO 169/14, s. 5. 
87 Energiskattedirektivets preambel, p. 27. 
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3.4 Undantag från statsstödsreglerna  
I artikel 107.2-3 FEUF anges vad som alltid är förenligt med, respektive vad som kan vara 

förenligt med, den inre marknaden, och som således inte utgör otillåtet statligt stöd enligt 

bestämmelsen. Artikel 107.2 FEUF innehåller de scenarion där stödet alltid är förenligt med 

den inre marknaden, de så kallade obligatoriska undantagsmöjligheterna.88 Artikel 107.2(a)  

FEUF anger att stöd av social karaktär till enskilda personer, utan diskriminering för varornas 

ursprung, är tillåtna. Artikel 107.2(b) FEUF tillåter stöd som delas ut för att bistå i 

avhjälpandet av skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser. 

Artikel 107.2(c) FEUF innehåller ett undantag för Tyskland att lämna stöd i vissa av de 

områden som påverkades genom landets delning. Härom är det tillåtet att lämna stöd i den 

mån det är nödvändigt för att uppväga ekonomiska nackdelar till följd av delningen. Även om 

stödet är ett sådant som träffar någon av bestämmelserna i artikel 107.2 FEUF ska det alltid 

anmälas till kommissionen i enlighet med anmälningsplikten.89 

 

De obligatoriska undantagen från statsstödet riktar sig, vilket synes tydligt, till mer 

extraordinära situationer, och reglerna tillämpas således sällan i verkligheten och är i 

praktiken relativt oanvändbara, även om naturkatastrofrekvisitet som framgår av artikel 

107.2(b) FEUF i sig kan kopplas till miljön.90 Vad som dock torde vara mer rimligt att 

använda för att få till stånd en särbehandlande lagstiftning i det här fallet är i sådana fall 

artikel 107.3 FEUF, som innehåller möjligheter för kommissionen att meddela undantag från 

statsstödsreglerna. Kommissionen åtnjuter här ett stort spelrum att tillämpa reglerna, även om 

de ska tillämpas restriktivt.91  

 

Artikel 107.3 FEUF innehåller fem punkter med grunder på vilka ett stöd kan anses vara 

förenligt med den inre marknaden. Av dessa är det främst artikel 107.3(c) FEUF som används 

för att medge undantag från förbudet mot statliga stöd med hänvisning till miljöskydd. Detta 

framgår av de tidigare nämnda officiella riktlinjer som kommissionen meddelat, och som 

behandlas vidare i avsnitt 3.4.2. I nyssnämnda artikel anges att stöd som syftar till att 

underlätta utvecklingen av viss näringsverksamhet eller vissa regioner kan vara tillåtna, 

såvida de inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det 

                                                
88 Se Indén, 2013, s. 113. 
89 Indén, 2013, s. 114.  
90 Jans & Vedder, 2012, s. 328. 
91 Indén, 2013, s. 113 och 116. Angående restriktiviteten i tillämpningen, se T-106/95, Fédération française des 

sociétés d’assurances, p. 173. 
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gemensamma intresset. I doktrinen anförs därtill att även artikel 107(a) och (b) FEUF borde 

kunna vara tillämpliga ifråga om vissa miljöstöd.92 

 

3.4.1 Miljöskatter 
Som kommer visas i kommande avsnitt är begreppet ”miljöskatter” av vikt och något bör 

därför anmärkas därom. Begreppet förekommer i såväl kommissionens riktlinjer93 som i 

gruppundantagsförordningen, och har en faktisk innebörd med begränsad omfattning vilken 

återfinns i båda rättsakternas definitionsartiklar. Det är således viktigt att avgöra om 

energibeskattningen anses utgöra en sådan miljöskatt, eftersom flertalet särskilda undantag 

från statsstödsförbudet annars inte är tillämpliga.  

 

Lättnader eller befrielser från miljöskatter tas exempelvis upp som möjligt undantag från 

förbudet om statligt stöd i kommissionens riktlinjer, avsnitt 3.7.  Som miljöskatt ska förstås 

antingen en skatt vars beskattningsunderlag utgår från tydliga negativa miljöeffekter, eller där 

syftet med skatten är att höja priset för slutkonsument som således styrs mot mer miljövänliga 

varor, tjänster eller verksamheter. 94  Ordalydelsen är i stort sett identisk i artikel 2 

gruppundantagsförordningen.95 Detta är alltså viktigt att tidigt konstatera eftersom det kan 

avgöra huruvida nedsättning eller befrielse från skatten kan vara tillåtna undantag från det 

generella förbudet mot statligt stöd. Energiskatten har konstaterats ingå i sfären för 

miljöskatter, och i och med att priserna kan styra energiproduktionen och konsumenternas val 

torde det heller inte framstå som vidare kontroversiellt att kategorisera den på det sättet.96  

 

                                                
92 Se Jans & Vedder, 2012, s. 328 och Krämer, 2011, s. 111. Notera dock att dessa verk skrevs innan de nya 

riktlinjerna utgavs. Punkterna (a), (b), (d) och (e) rör stöd för att främja ekonomisk utveckling i regioner med 
onormalt låg levnadsstandard, stöd för att främja genomförandet av projekt av gemensamt europeiskt 
intresse, stöd för att främja kultur och bevara kulturarv respektive övriga stöd som ”i enlighet med vad rådet 
på förslag från kommissionen kan komma att bestämma genom beslut”. Av ordalydelserna ter det sig inte 
orimligt att vissa av dessa punkter kan tänkas vara tillämpliga för miljöskydd, men i och med riktlinjerna 
nämns här främst 107.3(c).  

93 Kommissionens meddelande (2014/C 200/01) med riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 
2014-2020. 

94 Kommissionens riktlinjer (2014/C 200/01), avsnitt 1.3, p. 19 (15). 
95 Förordning 651/2014, art. 2, p. 119. 
96 Se exempelvis regeringens lagrådsremiss, 2017, s. 19 och Ståhl, 2011, s. 197. Jfr även Jans & Vedder, 2012, s. 

325 och prop. 2015/16:1, s. 265. Måhända är den inte urtypen av miljöskatt, vars främsta syfte är att bestraffa 
miljöskadligt beteende (såsom skatter på utsläpp av växthusgaser), se exempelvis Nicolaides, 2014, s. 158, 
men sett till dess roll som styrmedel torde det dock inte föreligga några tvivel om att den ändå fungerar som 
en miljöskatt. 
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3.4.2 Kommissionens riktlinjer för statligt stöd vid miljö- och energifrågor 
2014 meddelade kommissionen förnyade riktlinjer om vad som ska gälla vid bedömningen av 

statliga stöd angående miljöskydd och energi, 97 och när dessa bör anses vara förenliga med 

undantagen i artikel 107.3 FEUF, och då i synnerhet artikel 107.3(c) FEUF.98 Dessa riktlinjer 

togs fram som en uppföljning av ett tidigare meddelande vari kommissionen eftersökte en 

modernisering av det statliga stödet, främst utifrån ett par utvalda syften. Ett av dessa syften 

var att främja en hållbar och smart tillväxt för alla på en konkurrensutsatt inre marknad.99 I 

detta tidigare meddelande specificeras inte vad som bör gälla just marknaden för förnybar 

energi, vilket 2014 års meddelande istället rådde bot på.100 En modernisering av det statliga 

stödet ansågs vara nödvändigt bland annat för att underlätta arbetet att uppnå ”mål av 

gemensamt intresse”. Detta genom att reglerna om statligt stöd exempelvis tillämpas på ett 

sätt som främjar miljövänlig teknisk utveckling och inte medför skador på miljön.101 

 

I de av kommissionen uppsatta riktlinjerna anges att stöd som riktas i form av skattelättnader 

eller skattebefrielser under vissa villkor kan anses vara förenliga med den inre marknaden och 

således vara tillåtliga, som avses i artikel 107.3 FEUF.102 Meddelandet bedömdes nödvändigt 

för att komplettera exempelvis förnybarhetsdirektivet,103 eftersom detta direktiv allena inte 

odelat fört med sig marknadsmässiga resultat som är lämpliga utifrån de europeiska 

miljömålen.104 Riktlinjerna gäller fram till år 2020, och ska användas på ett sätt som lägger 

grunden till, och möjliggör uppfyllandet av, miljömålen för år 2030. De lättnader riktlinjerna 

innebär för det statliga stödet ska successivt fasas ut mellan år 2020 och 2030, då etablerade 

källor för förnybar energi förväntas ha blivit mer konkurrenskraftiga på elnätet.105 Exakt vad 

detta innebär och hur utfasningen ska gå till specificeras dock inte närmare.  

                                                
97 Kommissionens meddelande: Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi 2014-2020, EUT C 200, 

2014-06-28, s. 1-55, nedan angivna Kommissionens riktlinjer (2014/C 200/01). 
98 Se Kommissionens riktlinjer (2014/C 200/01), p. 2 och 10. Riktlinjer för statliga stöd för miljöskydd har 

funnits sedan 1974 och har reviderats ett flertal gånger sedan dess. Kommissionen kommunicerar i 
riktlinjerna till medlemsstater och institutioner hur den tolkar kriterier och utövar sin makt i statsstödsfrågan 
när det kommer till miljöstöd, varför riktlinjerna per se inte utgör bindande lagstiftningsakter, se Krämer, 
2011, s. 110. Som angavs i metodavsnittet binder riktlinjerna dock kommissionen vilket åtminstone i viss 
mån ger dem bindande rättsverkan för medlemsstaterna.   

99 KOM(2012) 209, p. 8. Se något kort om riktlinjernas förhållande till kommissionens 
statsstödsmoderniseringsinitiativ i Szyszczak, 2014, s. 617. 

100 Jfr Kommissionens riktlinjer (2014/C 200/01), p. 12. 
101 KOM(2012) 209, p. 12. 
102 Se Kommissionens riktlinjer (2014/C 200/01), p. 18 (i). 
103 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av 

energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 
2003/30/EG 

104 Kommissionens riktlinjer (2014/C 200/01), p. 107. 
105 Kommissionens riktlinjer (2014/C 200/01), p. 108. 
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Stöd genom skattenedsättningar av harmoniserade skatter ska enligt riktlinjerna anses vara 

tillåtliga under förutsättning att mottagarna betalar lägst den minimiskattesats som anges i det 

för den specifika skatten relevanta direktivet, i det här fallet energiskattedirektivet. Stödet får 

endast utgå baserat på objektiva och transparenta kriterier, och det ska ”beviljas på samma 

sätt till alla konkurrenter inom samma sektor som befinner sig i en liknande faktiskt 

situation”. Stödet får beviljas genom en nedsättning av skattenivån, genom skatteåterbetalning 

eller genom en kombination av de två åtgärderna.106 Stödsystemet får dock endast gälla i 

perioder om högst tio år. Därefter måste medlemsstaten ansöka om tillstånd på nytt.107 

 

3.4.3 Gruppundantagsförordningen 
Förordning 651/2014/EG är den nuvarande så kallade gruppundantagsförordningen.108 Denna 

förordning är ett exempel på sådan kommissionsförordning som antagits genom artikel 108.4 

FEUF, som beskrevs i avsnitt 3.2. Förordningen går även går att hänföra till 

bemyndigandeförordningen vars artikel 1.1(a) ger kommissionen mandat att instifta 

förordningar med miljöundantag från statsstödsreglerna. Gruppundantagsförordningen 

innehåller som namnet antyder undantagna kategorier – grupper – av stöd vilka, under 

förutsättning att de i förordningen upptagna kriterierna är mötta, inte behöver anmälas till 

kommissionen och som således alltid är att förstå som förenliga med den inre marknaden.109 

 

Förordningen omfattar flertalet olika mottagare som genom särskilda i förordningen upptagna 

stödåtgärder är tillåtna att medge statligt stöd. Stöd avsedda för miljöskydd är en sådan 

kategori som kan undantas med hjälp av akten.110 Något kort förtjänar att sägas om de olika 

stödformerna som kan vara aktuella. Många av de stöd som anges vara undantagna 

anmälningsplikten förefaller vara riktade, individuella stöd mot enskilda stödmottagare. Detta 

förefaller kanske inte aktuellt när det är fråga om en generell skattesänkning som gäller en hel 

sektor, men genom definitionerna i gruppundantagsförordningens artikel 2 förtydligas läget 

något. Stödformerna delas upp i stödordningar och individuella stöd. Enligt artikel 2.14(i) och 

(ii) gruppundantagsförordningen kan individuellt stöd delas upp i kategorierna stöd för 

särskilda ändamål och stöd till enskilda mottagare som beviljas på grundval av stödordning. 

                                                
106 Kommissionens riktlinjer (2014/C 200/01), p. 173-174. 
107 Kommissionens riktlinjer (2014/C 200/01), p. 169. 
108 Denna efterträdde den tidigare gällande förordningen 800/2008/EG. 
109 Jfr Jans & Vedder, 2012, s. 328. 
110 Förordning 651/2014, p. 1. 
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En stödordning å sin sida definieras i gruppundantagsförordningens artikel 2.15 bland annat 

som en rättsakt som kan ge upphov till beviljande av individuellt stöd, förutsatt att de företag 

som kan motta stödet definieras på ett allmänt och abstrakt sätt, samtidigt som 

stödbestämmelsen inte fordrar några ytterligare genomförandeåtgärder för mottagarna. Ett 

generellt utpekande av alla producenter av solelektricitet torde kunna medföra att dessa är att 

anse som individuella mottagare enligt definitionen i 2.14(ii) gruppundantagsförordningen. 

 

I föregående stycke konstaterades att gruppundantagsförordningen torde kunna tillämpas även 

då stödmottagarna utgör en massa och inte endast såsom enskilda, utpekade företag för 

enskilda stöd. Då återstår att utreda huruvida det är tänkbart att skattenedsättningar av 

miljöskäl kan vara tillåtna enligt förordningen. När regeringen i november 2016 presenterade 

sin promemoria (se vidare avsnitt 4.6) om att lagändringar på beskattningen av solelektricitet 

är i annalkande uttrycks nämligen att stödåtgärden är av sådan art som omfattas av 

gruppundantagsförordningen. 111  Däremot görs ingen hänvisning till vilken reglering i 

förordningen förslaget godkänns genom. Min uppfattning är att det torde vara som anges i 

efterföljande stycken.  

 

I normalfallet krävs det, för att ett stöd ska vara tillåtligt såsom gruppundantag, att det finns 

en stimulanseffekt. Detta framgår av artikel 6.1 gruppundantagsförordningen. Artikel 6.2-3 

gruppundantagsförordningen innefattar bestämmelser som riktar sig mot individuella 

stödmottagare som ansöker om stöd efter ett särskilt förfarande samt stöd för särskilda 

ändamål och bedöms således inte tillämpliga här. Enligt gruppundantagsförordningens artikel 

6.4 ska dock även vissa i regeln uppräknade åtgärder i form av skatteförmåner anses ha 

stimulanseffekt, förutsatt att de särskilda villkor som anges för vardera åtgärden är uppfyllda. 

Gällande nedsättningar av miljöskatter i enlighet med energiskattedirektivet, räcker det att 

kriterierna i gruppundantagsförordningens artikel 44 är uppfyllda, som framgår av 

förordningens artikel 6.4(e). 

 

I artikel 44.1 gruppundantagsförordningen anges att nedsättningar av miljöskatter som 

uppfyller kraven i energiskattedirektivet ska vara undantagna anmälningsplikten om övriga 

villkor i artikel 44 samt förordningens första kapitel är uppfyllda. Artikel 44.2 

gruppundantagsförordningen anger därutöver att den som beviljas en skattenedsättning måste 

                                                
111 Regeringskansliet, 2016, s. 1. 
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fastställas på objektiva och transparenta kriterier samt lägst betala skatt enligt 

energiskattedirektivets minimiskattesats. Enligt artikel 44.3 gruppundantagsförordningen 

måste en sådan stödordning baseras på antingen en reduktion av miljöskattesatsen eller som 

kompensationsbetalning. Även en kombination av de två olika mekanismerna kan godkännas. 

Som läsaren kan se är bestämmelsen i stort sett identisk med den som anges i kommissionens 

riktlinjer för miljöstöd. 

 

Avslutningsvis ska här sägas att kommissionen i förordningen anmärker att ett sådant 

skatteförfarande endast bör kunna tillämpas under den period för vilken 

gruppundantagsförordningen är tillämplig,112 vilket enligt förordningens artikel 59 innebär en 

giltighetstid fram till årsskiftet 2020-2021.113  

 

3.4.4 Tillämpningen av undantagsregleringarna 
Som har visats genom redogörelserna för de EU-rättsliga bestämmelserna finns det definitivt 

möjligheter att medge skatteförmåner för solelektricitet, så länge dessa utformas på rätt sätt. 

Kriterierna för när skattenedsättningar kan utgöra acceptabla stöd som anges i kommissionens 

riktlinjer och i gruppundantagsförordningen är nästintill identiska. Såvitt angår ordalydelsen 

finns det ingenting som tyder på att tillämpningen av de olika bestämmelserna skulle differera 

från varandra.  

 

Att solelektricitet bidrar till en grönare energisektor torde vara objektivt nog för att rättfärdiga 

den svenska lagstiftningsåtgärden som häri diskuteras, och en lösning som tydligt visar hur 

och vilka som kan åtnjuta skatteförmånen borde även uppfylla transparensvillkoret i 

gruppundantagsförordningens artikel 44.2. Därutöver tillkommer att skapa en lösning för hur 

skatteförmånen ska utformas för att uppnå kriterierna i kommissionens riktlinjer respektive 

gruppundantagsförordningens artikel 44.3. En ren skattereduktion torde tveklöst fungera i och 

med artikelns ordalydelse; en skattesats som redan från början medför skatteinbetalningar 

som lägst följer minimiskattesatserna i energiskattedirektivet om drygt 0,5 öre per 

kilowattimme. Som kommer redogöras för nedan förefaller även den av regeringen föreslagna 

konstruktionen, att skattesatsen ligger kvar på en högre nivå men där skatteavdrag medges 
                                                
112 Förordning 651/2014, p. 64. 
113 Enligt den tidigare gruppundantagsförordningen (förordning 800/2008/EG), artikel 25 och mer specifikt 

punkten 3, fick miljöskattenedsättningar endast gälla som längst under en tioårsperiod. Någon sådan utpekad 
tidsperiod finns alltså inte i den nya förordningen, men detta torde alltså ändå inte ses som en möjlighet till 
permanenta skattenedsättningar, utan endast en möjlighet att sätta ned skatter fram till dess att kommissionen 
meddelar nya undantag. 
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vilket i praktiken leder till en skattesats om 0,5 öre per kilowattimme, åtminstone från svenskt 

håll ha bedömts vara acceptabel. En sådan tolkning förefaller heller inte gå stick i stäv med 

ordalydelsen i de EU-rättsliga bestämmelserna. Kriterierna torde således kunna anses 

uppfyllda för Sverige att genom gruppundantagsförordningen eller kommissionens riktlinjer 

låta producenter av solelektricitet uppbära vissa skattemässiga förmåner som andra 

elproducenter inte åtnjuter. 

 

Vad som dock fortfarande kan behöva förtydligas är förhållandet mellan 

gruppundantagsförordningen och miljöriktlinjerna. Jag vill härför påpeka att det rör sig om 

två olika former av rättsakter med sikte på olika situationer. Inget av dokumenten utgör 

lagstiftningsakter per se, även om de båda i praktiken ger uttryck för rättstillämpning i och 

med att de begränsar hur kommissionen kan använda sitt utrymme för skönsmässig 

bedömning. Däremot torde det av vad som anförts ha framgått att kommissionens riktlinjer 

kan liknas vid ett finmaskigt nät som fångar upp alla olika stödåtgärder, medan 

gruppundantagsförordningen endast är tillämplig på vissa särskilda förfaranden och gör 

åtgärden direkt tillåtlig. Förhållandet mellan de båda regelverken står således klart; 

riktlinjernas omfång är betydligt vidare och kan tillämpas på långt fler situationer medan 

gruppundantagsförordningen får företräde i de fall den kan tillämpas. Riktlinjerna kan alltså 

näppeligen läsas isolerat eftersom dessa alltså inte behöver tillämpas på stödåtgärder som 

omfattas av förordningen.114  

 

Både de tidigare gällande riktlinjerna och den tidigare gällande gruppundantagsförordningen 

nämndes under utredningen inför den nuvarande svenska lagstiftningen. Tillämpligheten av 

gruppundantagsförordningen avfärdades då snabbt, eftersom reglerna om att betala lägst 

minimiskatten enligt energiskattedirektivet som fordrades enligt då gällande artikel 25, 

nuvarande artikel 44 gruppundantagsförordningen, inte uppfylldes.115 När båda EU-akterna 

hade uppdaterats vid tiden för propositionens författande diskuteras dock över huvud taget 

inte deras tillämplighet, utan de nämns endast flyktigt att dessa uppdaterats, för att sedan inte 

återkomma. 116  Om regeringen vid utformningen av nuvarande lagstiftning tog 

                                                
114 Jfr Szyszczak, 2014, s. 619. 
115 SOU 2013:46, s. 194. Innan lagändringen i juli 2016 åtnjöt nämligen vissa aktörer fullständig skattefrihet, 

vilket alltså inte överensstämde med gruppundantagsförordningens krav. Vid författandet av denna utredning 
hade ännu inte den nya, nuvarande gruppundantagsförordningen trätt i kraft varför det där hänvisas till 
dåvarande artikel 25. Denna artikel motsvaras av alltså av den nuvarande gruppundantagsförordningens 
artikel 44. 

116 Se prop. 2015/16:1, s. 292. 
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gruppundantagsförordningen eller kommissionens riktlinjer i beaktande är det således i vart 

fall inget som framgår tydligt av förarbetena. 

 

3.5 Avslutande kommentarer 
Domen i Adria-Wien Pipeline visar tydligt att det kan vara svårt att avgöra huruvida ett 

eventuellt stödförfarande är selektivt eller snarare att hänföra till allmänna åtgärder. Det torde 

dock stå klart att alltför stora lättnader i energibeskattningen av just solelektricitet skulle 

kunna utgöra ett selektivt förfarande även fast hela solelsektorn skulle påverkas av en sådan 

lagstiftning. Den allmänna karaktären i en sådan beskattning skulle mycket väl ändå kunna 

utgöra stöd eftersom effekten av lagstiftningen skulle kunna bli ett tydligt styrande mot, och 

bort från, användningen av vissa energikällor. En tydlig koppling kan göras mellan denna 

rättspraxis och tillämpningen av energiskattedirektivet. I direktivet anförs som ovan nämnts 

att olika undantag i beskattningsreglerna får göras för exempelvis förnybar energi, men att 

reglerna om statligt stöd fortfarande måste respekteras.  

 

Som också har visats finns det emellertid trots ett förbud mot konkurrenshämmande åtgärder 

flera vägar att gå för att genomföra åtgärder med sådan verkan i enlighet med EU-rätten. Det 

kan knappast råda någon tvekan om att – i enlighet med resonemanget i föregående stycke – 

en skattelättnad för produktion av elektricitet genom utvinning av energi från vissa källor 

utgör en konkurrensmässig fördel gentemot de aktörer på elmarknaden som framställer 

elektricitet från källor som inte berättigar samma skattelättnad. Huvudregeln här torde således 

otvivelaktigt vara att sådana stöd är förbjudna. Likväl har kommissionen genom sin utfärdade 

gruppundantagsförordning undantagit flera olika former av miljöstöd, såsom för användandet 

av förnybara energikällor, från förbudet. Och även om en viss stödåtgärd inte faller in under 

just gruppundantagsförordningens bestämmelser godkänner kommissionen stöd om det faller 

inom ramarna för de publicerade riktlinjerna.  

 

Som diskuterades i avsnitt 3.3 är inte förhållandet mellan punktskatte- och 

energiskattedirektivet helt tydligt, eftersom hänvisningarna däremellan till vissa delar är 

bristfälliga. Som nämndes torde dock de i avsnitt 3.3 angivna uttrycken och bestämmelserna 

tala för en sådan tillämpning som angavs i avsnittet. Punktskattedirektivets regler om 

beskattning måste således alltid beaktas, samtidigt som energiskattedirektivet, med mer 

preciserade och ändamålsinriktade bestämmelser, anger vilka konkreta undantag som kan 
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göras i energiskattefrågor. Dessa är dock endast tillämpliga i den mån de inte strider mot de 

generella skattereglerna i punktskattedirektivet.  

 
 
4 Den svenska energibeskattningen 
 
4.1 Energiskatten och något kort om tidigare beskattning 
Reglerna om energibeskattningen återfinns som tidigare nämndes i LSE. Enligt 1 kap. 1 § 

LSE ska skatt enligt LSE utgå för bränslen och elektrisk kraft. Energiskatten är i huvudsak en 

fiskal skatt även om den också har en viktig funktion som ekonomiskt styrmedel för en bättre 

miljö och effektivare energianvändning.117 I lagens tidiga kapitel regleras skattefrågor för 

bränslen, det vill säga (i huvudsak) fossila källor, vilket framgår av 1 kap. 2 § 1 st. LSE, 

medan 1 kap. 2 § 2 st. LSE anger att lagens 11 kap. stadgar vad som ska gälla vid 

beskattningen av elektrisk kraft, alltså elektricitet, för vilket jag fortsättningsvis ska redogöra.  

 

För att förstå regeringens anmärkningar om att lagstiftningen inte harmoniserade väl med EU-

rätten ter det sig däremot nödvändigt att läsaren får en kort inblick i hur dåvarande lagstiftning 

såg ut varför jag i detta avsnitt mycket kort berör de viktigaste delarna som var föremål för 

lagändring sommaren 2016. Lagändringen skedde genom ikraftträdandet av SFS (2015:749) 

och medförde några viktiga tillämpningsskillnader som väsentligt påverkade förutsättningarna 

för mindre elproducenter att framställa och själva förbruka elektricitet från vissa, främst 

förnybara, källor, inklusive solen, på vilken emfas ligger i det här arbetet. 

 

Enligt tidigare lagstiftning var all elektricitet som framställdes i vindkraftverk undantagen 

skatteplikt under förutsättning att den inte levererades yrkesmässigt. Detsamma gällde om 

elektriciteten framställts hos en producent som enbart förfogade över en sammanlagd 

installerad generatoreffekt understigande 100 kilowatt. Därtill fanns, precis som i nuvarande 

lagstiftning och som kommer beskrivas nedan, flertalet övriga, mer specifika och inte lika 

allmänt relevanta, punkter som angav vad som också kunde undanta viss el från skatteplikten. 

Dessa bestämmelser återfanns i 11 kap. 2 § LSE innan reglerna ändrades i juli 2016. 

 

Därtill var enligt tidigare 11 kap. 5 § LSE alla producenter som yrkesmässigt producerade el, 

oavsett ursprungskälla, skattskyldiga för den elektricitet de framställde, oavsett vilken 

                                                
117 Se exempelvis prop. 2015/16:1, s. 291, SOU 2015:87, s. 47 och regeringens lagrådsremiss, 2017, s. 13. Jfr 

även Ståhl, 2011, s. 194. 
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energikälla denna elektricitet kom ifrån. Därtill är alla leverantörer som yrkesmässigt 

levererar el, oavsett om det är denne själv eller någon annan som framställt den, 

skattskyldiga.118 Begreppet ”yrkesmässighet” var alltså av betydande vikt vilket krävde att 

rättstillämparen ställde upp gränser för begreppets omfång.119 Under denna definition föll 

efter några vägledande avgöranden exempelvis ekonomiska föreningar som säljer el till sina 

egna medlemmar in.   

 
4.2 Motiven till lagändringen 
Beskattningsreglerna ändrades som nämnts huvudsakligen för att bättre överensstämma med 

unionsrätten. Den tidigare gällande lagstiftningen var nämligen utformad på ett sådant sätt 

som riskerade utgöra otillåtet stöd. Medlemsstaternas lojalitetsplikt i förhållande till unionen 

är viktig och regeringens inställning är att skattepolitiken ska genomsyras av EU:s politik om 

fri rörlighet, varför då rådande lagstiftning behövde ändras. 120  En lagstiftning som 

överensstämmer med EU-rätten anges på sikt kunna öka förutsättningarna för produktion av 

elektrisk kraft från förnybara källor.121 De undantagsmöjligheter från skatteplikt som gällde 

enligt föregående lagstiftning ansågs dock inte lämpligt utformade enligt EU-rätten, utan 

möjligheterna ansågs behöva begränsas och förtydligas.122 

 

I förarbetena nämns också att ett undantag från huvudregeln om beskattning på all elektrisk 

kraft i vissa fall kan tillåtas eftersom den administrativa bördan för enskilda och myndigheter 

lätt kan väga tyngre än den skatteuppbörd som kan fås in genom skattskyldigheten. Mindre 

anläggningar bedöms alltså inte producera sådana mängder elektricitet att skatteintäkterna är 

tillräckliga för att väga upp det arbete som fordras för indrivningen.123 Även det faktum att det 

är stödmottagarna som riskerar bli föremål för retroaktiv återbetalningsskyldighet nämndes 

som en viktig anledning till att införa en beskattning som inte riskerar att utgöra otillåtet 

statligt stöd.124  

 

Ett ytterligare motiv, eller åtminstone något som nämndes som en positiv aspekt med de 

föreslagna lagändringarna, var att undantaget från skattskyldigheten breddades. 

                                                
118 Denna regel kvarstår än idag som kommer visas i avsnitt 4.4. 
119 Jfr prop. 2015/16:1, s. 292. 
120 Jfr prop. 2015/16:1, s. 298. 
121 Prop. 2015/16:1, s. 308. 
122 Jfr prop. 2015/16:1, s. 299.  
123 Prop. 2015/16:1, s. 299. 
124 Prop. 2015/16:1, s. 308. 
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Regeländringen innebar nämligen bland annat slopandet av yrkesmässighetskriteriet för 

skattskyldighet vid produktion av elektricitet i tidigare gällande 11 kap. 5 § LSE och att 

skattskyldighet istället föreligger för alla som producerar skattepliktig elektricitet. Tidigare 

hade undantaget från skattskyldighet inte varit tillgängligt för de mindre producenter som 

ändå nådde upp till kravet på yrkesmässighet, såsom vissa ekonomiska föreningar eller 

bostadsrättsföreningar som sålde elektricitet till sina medlemmar.125 I kombination med en ny 

lydelse i 11 kap. 5 § 5 st. LSE skulle den nya lösningen förbättra den skattemässiga 

situationen för fler aktörer.  

 
4.3 Skatteplikten  
Huvudregeln är att all förbrukning av elektrisk kraft inom Sveriges gränser är skattepliktig, 

vilket framgår av 11 kap. 1 § LSE. Som ordalydelsen antyder, och vilket även bekräftas i 

propositionen till LSE, är lagen en förbrukningsskatt.126 Detta innebär att eventuell elektricitet 

som framställs men inte förbrukas i Sverige, det vill säga kraft som exporteras, inte är belagd 

med energiskatt.  

 

Det finns däremot, precis som tidigare och som nämndes i avsnitt 4.1, undantag från den 

allmänna skatteplikten, vilka följer av 11 kap. 2 § 1 st. LSE De för uppsatsen relevanta 

reglerna är de generella undantagen som framställs i bestämmelsens första punkt. Regeln 

lyder som följer: 

 

Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den 

1. framställts 

a) i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av 

mindre än 50 kilowatt, 

b) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad 

generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt, och 

c) den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som 

omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen 

(1997:857).127 

 

                                                
125 Se prop. 2015/16:1, s. 302 och Finansdepartementet, 2016a, s. 19.  
126 Prop. 1993/94:54, s. 136. 
127 Utöver detta generella undantag finns även punkterna 2-6 med undantag som gäller under mer särskilda 

omständigheter.   
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Punkterna 1a-c innehåller alltså normalfallet av vilken el som är inte är skattepliktig. Reglerna 

anger som synes att elektricitet som är framställd i anläggningar med en installerad 

generatoreffekt om mindre än 50 kilowatt, som innehas av en person som förfogar över en 

total installerad generatoreffekt som understiger 50 kilowatt och då kraften inte har överförts 

till ett elektriskt nät är undantagen skatteplikt. Det andra kriteriet innehåller bestämmelsen 

som innebär att den sammanlagda effekten av alla anläggningar som ägs av samma person ska 

kumuleras. Det sistnämnda kriteriets ordalydelse ger för handen att undantaget från 

skatteplikten endast gäller den kraft som producenten själv förbrukar inom sin 

anslutningspunkt, och att överskottselektricitet som överförs till det kommersiella elnätet 

fortfarande ska beskattas med energiskatt, oavsett storlek på anläggningen.128   

  

Exakt vilka energikällor som sådan elektrisk kraft ska komma från anges inte i det generella 

stadgandet, utan den regeln gäller för elektrisk kraft från alla former av energikällor, fossila 

som förnybara.129 På energi från vågor, vind eller sol tillämpas dock särskilda bestämmelser i 

11 kap. 2 § 2 st. LSE. 

 

Vad som anges i första stycket 1 a respektive b om installerad 

generatoreffekt ska för elektrisk kraft som framställs från 

1. vind eller vågor, motsvaras av 125 kilowatt installerad 

generatoreffekt, 

2. sol, motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, och 

3. annan energikälla utan generator, motsvaras av 50 kilowatt 

installerad effekt. 

 

Av sagda stycke kan utläsas att reglerna ska tillämpas på samma sätt men att andra 

kilowattmängder ska utgöra gränsvärden. Det som här är intressant är naturligtvis vilken gräns 

som gäller för elektrisk kraft framställd av energi från solen. Denna anges som synes i 11 kap. 

2 § 2 st. 2p. LSE, och regeln slår fast en övre kilowattgräns på 255 kilowatt installerad 

toppeffekt. Elektricitet som framställs i solcellsanläggningar är således inte skattepliktig 

förutsatt att anläggningens toppeffekt understiger 255 kilowatt och att elektriciteten inte matas 

ut på elnätet. För anläggningar med installerad toppeffekt om 255 kilowatt eller högre måste 

                                                
128 Se även exempelvis SOU 2013:46, s. 191. 
129 Jfr prop. 2015/16:1, s. 344. 
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lagtexten tolkas så att dessa anläggningar är belagda med energiskatt trots att den producerade 

mängden inte överstiger den angivna gränsen. Förarbetena stödjer en sådan tillämpning.130  

 

4.4 Skattskyldigheten 
För det fall elektriciteten är skattepliktig uppstår nästa fråga, nämligen vilka som är skyldiga 

att betala skatten. Även i det här avseendet redovisas huvudfallen, och svaret på den frågan 

återfinns i 11 kap. 5 § 1 st. 1-2p. LSE som anger följande: 

 

Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige 

1. framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent), eller 

2. yrkesmässigt levererar av honom framställd skattepliktig elektrisk 

kraft eller av annan framställd elektrisk kraft (leverantör).131 

 

Därtill är även paragrafens 5 st. av intresse här, som anger att ”[s]kattskyldig enligt första 

stycket 1 är inte den som framställer elektrisk kraft enbart i enlighet med 2 § första stycket 1 a 

och b”. 11 kap. 7 § LSE anger i sin tur när själva skattskyldigheten inträder. Regeln anger 

följande: 

 

Skyldigheten att betala energiskatt inträder 

1. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 5, när 

elektrisk kraft 

a) levereras till en förbrukare som inte är skattskyldig enligt 5 § första 

stycket 1, 2 eller 5, eller 

b) tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, och 

2. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 3, när elektrisk 

kraft levereras till en köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än 

försäljning.132 

 

Den generella skattskyldigheten åligger som synes producenter och leverantörer av 

elektricitet. Enligt 11 kap. 5 § 1 st. 1p. LSE är den som framställer skattepliktig elektrisk kraft 

skyldig att betala energiskatt. Detta gäller alltså för all elektrisk kraft som inte är undantagen 
                                                
130 Se prop. 2015/16:1, s. 309. 
131 Även här finns det fler specifika undantagsfall att tillämpa i vissa särskilda situationer. 
132 2p hänvisar till specialfall och kommer inte att behandlas vidare här. Detta gäller även för hänvisningen till 11 

kap. 5 § 1 st. 5p. som återfinns i 1p. 
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skatteplikt enligt 11 kap. 2 §. 11 kap. 5 § 2p. LSE anger att den som yrkesmässigt levererar el, 

framställd av denne själv eller av någon annan, ska betala energiskatt. Leverantörer ska 

sålunda betala skatt på all elelektricitet som de hanterar, oavsett om elen är skattepliktig eller 

inte för producenten.133  

 

I 2016 års lagändring slopades som nämndes tidigare ett kriterium i 11 kap. 5 § 1 st. 1p. LSE 

att producentens elframställning ska vara yrkesmässig för att skattskyldighet ska inträda. 

Samtidigt lades paragrafens ovan citerade 5 st. till. I denna bestämmelse anges att den som 

framställer elektricitet enbart i enlighet med 11 kap. 2 § 1 st. a-b LSE, alltså inom 

effektgränserna, ska vara undantagen skattskyldigheten. Här ska även 11 kap. 2 § 2-3 st. LSE 

tas i beaktande, varför den särskilda effektgränsen för exempelvis solelektricitet ska gälla som 

gräns istället för den generella gränsen som anges i nyssnämnda punkterna a-b.134  

 

Bestämmelserna i föregående stycke medför gemensamt att skattskyldigheten för producenter 

enligt 11 kap. 5 § 1p. LSE huvudsakligen ska gälla för de aktörer som relativt yrkesmässigt 

och storskaligt framställer elektrisk kraft. 135  Även om sfären för vilka som kan vara 

skattskyldiga enligt 11 kap. 5 § 1 st. 1p. LSE torde bli större i och med att begreppet 

”yrkesmässigt” försvinner och alla som producerar skattepliktig elektricitet är skattskyldiga, 

kommer skatt endast utgå för elektricitet producerad i anläggningar med en toppeffekt om 255 

kilowatt eller högre, oavsett om elen matas ut på nätet.136 Detta eftersom 11 kap. 5 § 5 st. LSE 

enbart hänvisar till 11 kap. 2 § 1st. 1a-b LSE, alltså storlekskraven, och inte 

överföringsförbudet som följer av 11 kap. 2 § 1 st. 1c LSE.  

 

Angående skattskyldighetens inträdande torde 11 kap. 7 § 1p. ta sikte på huvudfallet; 

skattskyldighet inträder när en producent eller leverantör levererar el till en som inte är 

skattskyldig – vilket borde gälla då elen levereras till exempelvis konsumenter – eller när den 

tas i anspråk för annat ändamål än försäljning. Den andra punkten är dock icke desto mindre 

intressant. Den ger för handen att skattskyldighet för producent inte inträder när en leverantör 

tar emot och lagrar elektricitet för återförsäljning, och för leverantörer innebär regeln att 

skattskyldighet inte inträder under själva lagringstiden, så länge avsikten är att den ska 

levereras till försäljning. Däremot torde regeln medföra skattskyldighet exempelvis då en 
                                                
133 Prop. 1994/95:54, s. 140. 
134 Prop. 2015/16:1, s. 345. 
135 Prop. 2015/16:1, s. 345. 
136 Se exempelvis prop. 2015/16:1, s. 308f. 
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producent tar elen i bruk för egen användning, eftersom detta rimligtvis faller inom ramen för 

när elen tas i anspråk för annat än försäljningsändamål. 

 

4.5 Skattesatsen 
Av 11 kap. 3 § 1 st. LSE följer vilken skattesats som ska betalas för förbrukning av elektrisk 

kraft. Sedan den 1 januari 2017 finns enbart en skattesats om 29,5 öre per kilowattimme, 

medan det tidigare fanns två olika nivåer, en ”normalnivå” som utgick från 28 öre per 

kilowattimme samt en lägstanivå om 0,5 öre per kilowattimme. 0,5 öre motsvarar den lägsta 

skattesats som åtminstone måste åläggas elektricitet enligt energiskattedirektivets bilaga 1. 

Detta var fallet när beskattningsreglerna trädde i kraft sommaren 2016, och då gick skatten på 

solelektricitet in under normalbeskattningen. För vissa särskilda verksamheter kan enligt 

energiskattedirektivet en lägre skattesats tillämpas, vilket också gjordes innan 2017.  

 

Istället för att nu tillämpa differentierade skattesatser på olika verksamheter utökades 

möjligheterna att göra skatteavdrag eller få återbetalning. Avdragsbestämmelserna finns i 11 

kap. 9 § LSE och återbetalningsreglerna i 11 kap. 12-14 §§ LSE. I praktiken är skattesatsen 

fortfarande 0,5 öre per kilowattimme, eftersom avdrag eller återbetalning medges med 

skillnaden mellan den skattesats som anges i 11 kap. 3 § LSE och 0,5 öre.137 Dessa regler är 

endast tillämpliga på vissa särskilda verksamheter, varav ingen är tillämplig ifråga om 

förbrukning av egenproducerad elektricitet. För el som tillverkas och förbrukas i hushåll och 

den stora massan av näringslivet ska den högsta skattesatsen utgå. 138  Som kommer 

åskådliggöras i avsnitt 4.7 kan det dock bli ändring i den frågan inom överskådlig framtid.  

 

4.6 Kritiken mot lagändringen 
Som nämndes tidigare alstrade de ändrade beskattningsreglerna kritik i media. Kritiken 

riktades bland annat mot det faktum att effektgränsen om 255 kilowatt gäller per person och 

inte per anläggning. Användandet av uttrycket ”någon” i 11 kap. 2 § 1 st. 1b LSE medför 

nämligen att toppeffekten av alla solcellsanläggningar som ägs av en (troligtvis juridisk)139 

                                                
137 Se exempelvis 11 kap. 9 § 2 st. och 11 kap. 12 § 4 st. 
138 Hushåll och näringsliv står för över hälften av den totala elanvändningen. Att punktskatten träffar en stor 

massa är inte en oturlig och ogenomtänkt följd av lagstiftningen, utan beskattningen används bland annat 
som energipolitiskt styrmedel för en ökad energieffektivisering, se SOU 2015:87, s. 143. 

139 Lagtexten gör i sig inte skillnad på fysiska och juridiska personer och ledning finns heller inte i förarbetena, 
men 255 kilowatt toppeffekt innebär i praktiken ett behov av omkring 1600-1800 kvadratmeter installerade 
solceller, se exempelvis Romson & Baylan, 2015, och Solarregion Skåne, [http://solarregion.se/om-
solenergi/solceller/vilka-regler-galler-om-jag-saljer-el/] hämtad 2017-01-12. Dessa mängder är knappast 
nåbara för gemene villaägare. 
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person, även om de är fysiskt avskilda, ska kumuleras. Flertalet av de remissinstanser som 

tillfrågades i förarbetet reserverade sig mot en sådan tillämpning och förespråkade istället en 

uppdelning per anläggning.140 Detta bemöttes dock inte i förarbetet och lagstiftningen fick den 

utformning som reglerna för närvarande har. Härom rapporterades det så i augusti 2016 att en 

matgrossist med lokal i Enköping slopade planerna att etablera en solcellsanläggning på taket 

om cirka 1500 kvadratmeter. Denna anläggning enkom hade inte uppnått en toppeffekt om 

255 kilowatt men i och med att bolaget även innehar lokal med solceller i Umeå skulle den 

sammanlagda installerade toppeffekten överstiga gränsvärdena och medföra skattskyldighet. 

Svårigheter att värdera investeringen fick bolaget att inte gå vidare med planerna, trots att 

anläggningen i stort sett var redo för montering.141 

 

Något som också kritiserades var att skatten även utgår på den el som förbrukas inom samma 

anslutningspunkt som den produceras, och som alltså används av producenten själv.142 

Eftersom det inte tidigare fanns något sådant undantag i LSE och inget sådant heller infördes 

vid de aktuella regeländringarna faller en sådan tillämpning ut i enlighet med 11 kap. 1 § 

LSE; all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige ska ju som ovan nämnts vara skattepliktig om 

ingen av undantagsbestämmelserna i 11 kap. 2 § LSE är tillämplig. I enlighet med 11 kap. 7 § 

1b LSE torde som nämndes ovan skattskyldighet därför inträda när elektriciteten används av 

producenten själv. 

 

4.7 Aviserade lagändringar 
Det förefaller inte vidare troligt att den nuvarande lagstiftningen blir särskilt långlivad. Redan 

i mars 2016 gavs utredare genom förordnande från Finansdepartementet i uppdrag att 

undersöka vissa ändringar angående den aktuella skattelagstiftningen, för att komma fram till 

hur den bättre kan stimulera egenproduktion och egenanvändning av elektricitet.143 Detta var 

dessutom något som låg i linje med vad som angavs i förarbetena till sommarens 

lagändring. 144  I augusti 2016 valde regeringen, efter omfattande kritik och efter att 

kommissionen avvisat anklagelserna om att statsstödsreglerna framtvingat den svenska 

lagstiftningen, att tydligt offentliggöra sina avsikter att ändra i beskattningen för 

                                                
140 Se exempelvis prop. 2015/16:1, s. 295ff. 
141 Se Elfström, 2016a.  
142 Se Elfström, 2016a. 
143 Se förordnandet i Finansdepartementets förordnande, Fi 2016:A. Jfr även Finansdepartementet, 2016a, s. 1. 
144 Prop. 2015/16:1, s. 294 och 303. 
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egenanvändning av solelektricitet. 145  Konkreta planer på den nya lagens utformning 

presenterades i november 2016 när regeringen publicerade en så kallad ”fakta-promemoria” 

med en avsiktsförklaring och en preliminär modell för hur skatten på solelektricitet ska sänkas 

och i framtiden förhoppningsvis även tas bort helt. Denna följdes upp i december av en mer 

genomarbetad promemoria från finansdepartementet, och i februari 2017 lämnades ett konkret 

lagförslag in till remiss hos Lagrådet,146 vilken jag ska redogöra för nedan. 

 

Det befintliga undantaget från energibeskattning som gäller för installationer med lägre än 

255 kilowatts toppeffekt ska kvarstå. Därutöver förefaller regeringen ha hörsammat 

remissvaren, och den kritik som senare följde, om att mängdgränsen åtminstone borde gälla 

per anläggning och inte per person.147 I lagrådsremissen finns ett förslag till den lydelse som 

den nya regeln, avsedd att placeras i 11 kap. 10 §, är tänkt att få:  

 

Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra 

avdrag för skatt på elektrisk kraft, om  

1. denne framställt den elektriska kraften från förnybara källor i en 

anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre 

än 50 kilowatt, och  

2. den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som 

omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen 

(1997:857).  

Vad som anges i första stycket 1 om installerad generatoreffekt ska för 

elektrisk kraft som framställs från  

1. vind eller vågor, motsvaras av 125 kilowatt installerad generator- 

effekt,  

2. sol, motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, och  

3. annan energikälla utan generator, motsvaras av 50 kilowatt 

installerad effekt. 

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid 

bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1, de installerade 
                                                
145 Se exempelvis Elfström, 2016b och [http://news.cision.com/se/axfood/r/axfood-nyinvesterar-i-

solceller,c2101084], hämtad 2017-02-18.  
146 Regeringens lagrådsremiss: Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el, 2017. 
147 Se regeringens lagrådsremiss, 2017, s. 21. Detta har varit regeringens avsikt med lagändringen sedan 

ändringarna aviserades i novemberpromemorian, se Regeringskansliet, 2016, s. 1f och senare även i 
Finansdepartementet, 2016b, s. 18. 
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effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som 

avses i andra stycket först räknas om till motsvarande 50 kilowatt 

installerad generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i 

första stycket 1.  

Avdrag enligt första stycket medges med skillnaden mellan den vid 

skattskyldighetens inträde gällande skattesatsen enligt 3 § och 0,5 öre 

per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket 

får endast medges om den skattskyldige lämnar uppgifter om 

stödmottagare och avdragets fördelning på stödmottagare. 

Kravet på uppgifter om stödmottagare och fördelning av avdraget på 

stödmottagare gäller endast för avdrag som medför att 

stödmottagarens sammanlagda nedsättning inom stödordningen 

överstiger 15 000 euro under kalenderåret. Avdrag enligt första stycket 

får endast medges i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 

föregående bestämmelser och endast om stödmottagaren inte är ett 

företag utan rätt till statligt stöd.  

 

Som synes är den tilltänkta konstruktionen utformad som en avdragsbestämmelse. Denna ska 

resultera i en skattelättnad för de producenter som framställer elektricitet från förnybara källor 

i anläggningar vars individuella effekter understiger 255 kilowatt, men utan begränsningen att 

producentens samtliga anläggningars effekt kumuleras.  

  

Tillämpningen av paragrafen är avsedd att ske på följande sätt. Inledningsvis måste det 

konstateras att producenten är skattskyldig. Det mest relevanta fallet härför är när producenten 

framställer el som inte är undantagen skattskyldighet enligt 11 kap. 5 § 5 st. LSE, alltså 

producerar el i anläggningar som uppnår 255 kilowatt eller mer. Producenten kan enligt den 

föreslagna paragrafen då begära skatteavdrag under förutsättning att elektriciteten framställts i 

en anläggning vars effekt understiger 255 kilowatt och elektriciteten inte matas in på ett elnät. 

Dessa kriterier är alltså snarlika de som återfinns i 11 kap. 2 § 1 st. LSE vari 

skattepliktsundantaget stadgas. Den väsentliga skillnaden reglerna emellan är dock att denna 

tilltänkta 11 kap. 10 § LSE, till skillnad från 11 kap. 2 § LSE, saknar den i 11 kap. 2 § 1 st. 1b 

LSE angivna begränsningen på producentens alla anläggningars sammanlagda effekter. I 

denna föreslagna 10 § spelar det alltså för avdraget ingen roll huruvida producenten äger flera 

olika anläggningar med en sammanlagd effekt som överstiger 255 kilowatt, så länge den 
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enskilda anläggningen för vilken avdraget yrkas inte gör det. Konstruktionen är medvetet 

utformad på ett sätt som gör att stora solcellsparker och anläggningar även fortsatt ska 

beskattas marknadsmässigt enligt 11 kap. 3 § LSE.148 Den är även medvetet utformad så att 

det endast är den elektricitet som produceras och används av producenten själv som är 

avdragsgill; elektriciteten får inte matas ut på elnätet med avsikt att använda den i en annan 

anläggning som ägs av samma producent.149  

 

Genom detta skatteavdrag ska skattesatsen i praktiken sänkas till 0,5 öre per kilowattimme för 

avdragsberättigade producenter, vilket överensstämmer med andra avdragsmöjligheter som 

finns idag. 0,5 öre per kilowattimme motsvarar som nämndes i avsnitt 4.5 den 

minimiskattenivå som anges i energiskattedirektivets bilaga 1. Denna lagändring skulle 

medföra att den absoluta majoriteten av alla producenter antingen är skattebefriade eller 

betalar lägsta möjliga skattesats på solelektricitet.150 Dessa lagändringar föreslås lämpligen 

träda i kraft till den 1 juli 2017. Vidare uttrycker regeringen intresse för att utreda 

möjligheterna, och i sinom tid ansöka hos kommissionen om att tillåtas göra ett undantag från 

statsstödsförbudet och göra solelektriciteten helt skattebefriad.151  

 

4.8 Avslutande kommentarer 
I det här kapitlet har flera dimensioner av den i juli 2016 ikraftträdande lagstiftningen berörts: 

hur den utvecklats, hur gällande rätt lyder och vilka lagändringar som inom en snar framtid 

kan komma att gälla. Detta kommentarsavsnitt kommer att kopplas till alla nyssnämnda delar 

och innehåller även en diskussion om brister i förarbetena som inte har presenterats tidigare i 

uppsatsen.  

 

Inledningsvis vill jag nämna något om skillnaderna mellan den lagstiftning som kort 

redogjordes för i avsnitt 4.1 och nuvarande lagstiftningen som beskrivs i avsnitten 4.3 och 4.4. 

Det framgår klart att en del förändringar skedde när lagstiftningen ändrades. Medan den 

tidigare lagstiftningen endast undantog el som framställdes i vindkraftverk på ett icke 

yrkesmässigt sätt från skatteplikt har den nya lagstiftningen blivit tydligt mindre 

”diskriminerande” avseende energikällan. Som anfördes ovan präglades därtill undantaget 

från skattskyldigheten av en snävare tillämpning i tidigare lydelse, eftersom det 
                                                
148 Regeringens lagrådsremiss, 2017, s. 23. 
149 Regeringens lagrådsremiss, 2017, s. 28. 
150 Finansdepartementet, 2016b, s. 17. 
151 Finansdepartementet, 2016b, s. 23.  
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yrkesmässighetskriterium för producenter, som nu tagits bort ur 11 kap. 5 § 1 st. 1p. LSE, 

medförde att vissa aktörer vars elproduktion egentligen var relativt begränsad inte träffades. I 

nuvarande lydelse, och än mer så med tanke på de ändringar som inom en snar framtid 

troligtvis kommer vara aktuella, kommer betydligt fler elproducenter att bli undantagna sin 

skattskyldighet, eller åtminstone betala en mycket lägre skattesats, som beskrevs i avsnitt 4.5 

och 4.7. Många solcellsägare som tidigare undslapp skattskyldighet genom det dåvarande 

skattepliktsundantaget för anläggningar med lägre än 100 kilowatts effekt fick heller knappast 

en förändrad situation eftersom de flesta endast äger några få kvadratmeter med solceller på 

sina privata bostäder. Den stora skillnaden med lagändringarna var snarare att även vissa lite 

större elproducenter nu slipper betala skatt. Däremot sänktes den schablonartade gränsen från 

100 till 50 kilowatt, vilket förstås inte är odelat positivt sett till främjandet av solelproduktion, 

eftersom det medförde att vissa företag blev skattskyldiga genom sina anläggningars, eller 

sina planerade anläggningars, kumulerade toppeffekt. Som nyss nämnts verkar ju detta dock 

snart vara ett minne blott. Den i uppsatsen aktuella lagstiftningen fick snabbt praktisk verkan 

då flera bolag med driftställen på olika platser och orter anmärkte att de, sedan det visats att 

deras sammanlagda toppeffekt skulle överstiga 255 kilowatt, beklagat sig över reglerna och 

uppvisat tvekan, eller till och med ointresse, för att gå vidare med solcellssatsningarna. Sedan 

regeringen i media en kort tid senare uttryckte avsikter att ändra i 

självanvändningsbeskattningen, uppdagades dock snabbt ett återväckt intresse för att satsa på 

solceller igen.152 Detta utgör enligt min mening ett tydligt exempel på hur effektivt skatter kan 

agera styrmedel och påverka personers handlande, samt vilken viktig roll de kan spela för den 

framtida energiutvecklingen.  

 

Jag vill också kort kommentera användandet av orden ”förbrukning” och ”förbrukningsskatt” 

som används i, och i anslutning till, 11 kap. 1 § LSE. I mina ögon kan begreppen orsaka vissa 

besvär i och med att de härleder tankarna till att det är den som förbrukar kraften, alltså 

slutkonsumenten, som ska betala skatt. Efter en noggrannare genomläsning av 11 kap. LSE 

visar det sig däremot tydligt att så inte är fallet. Som har visats i det här kapitlet är det 

producenter och leverantörer av el som blir skattskyldiga när elektriciteten levererats till 

                                                
152 Se exempelvis Elfström, 2016b och [http://news.cision.com/se/axfood/r/axfood-nyinvesterar-i-

solceller,c2101084], hämtad 2017-02-18.  
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konsumenten. I realiteten må det vara så att konsumentens elräkning täcker detta, men så är 

knappast fallet i juridisk mening.153  

 

Härnäst vill jag kommentera och förtydliga regelverkets utformning. Enligt min uppfattning 

kan det nämligen framstå som svårbegripligt när paragraferna läses var för sig. 

Bestämmelserna är som visats utformade i två steg, där en uppdelning görs mellan vilken 

elektricitet som för det första är skattepliktig, samt vilka aktörer som för det andra är 

skattskyldiga. Elektrisk kraft kan således vara skattepliktig samtidigt som det inte finns någon 

som är skattskyldig. Elektricitet enligt 11 kap. 2 § 1 st. 1a-c LSE är exempelvis skattepliktig i 

den mån elen matas in på koncessionspliktigt nät, men en aktör, som endast producerar inom 

de i lagtexten angivna effektgränserna, ska inte vara skattskyldig för detta enligt 11 kap. 5 § 5 

st. LSE.154  

 

Jag vill inom ramen för det här avsnittet i uppsatsen också passa på att rikta ett visst mått av 

egen kritik mot delar av lagrummets förarbeten som inte nämnts hittills i uppsatsen. Först och 

främst vill jag dock börja med att poängtera att lagstiftningen trots den kritik som framförts, 

enligt min uppfattning, till stora delar kan verka främjande för användningen av solceller och 

mikroproduktion av solelektricitet. Som anförts är majoriteten av befintliga 

solcellsanläggningar med nuvarande reglering helt skattebefriade (och regeringens intentioner 

förefaller tydligt vara att utöka skattelättnaden för än fler aktörer). Den sedan juli 2016 

gällande lösningen, med fokus på anläggningsstorleken snarare än själva producenten och 

dennes yrkesmässighet torde dessutom, precis som regeringen framförde, öppna upp 

möjligheterna för fler att producera solelektricitet för egen förbrukning. Med det sagt vill jag 

dock ändå anmärka att det finns delar av LSE, och då särskilt i förarbetet inför lagändringen, 

som enligt min mening uppvisar brister och som gör den i media framförda kritiken befogad. 

 

Det första jag vill kommentera är de konsekvensanalyser som gjorts under förarbetets gång 

och som beskrivits i propositionen. Kortfattat nämns att huvuddelen av solcellsanläggningarna 

undgår skattskyldighet genom lagändringen, varför ändringen ur skatteintäktshänseende 

skulle få marginell betydelse, även om något fler aktörer skulle bli skattskyldiga jämfört med 

                                                
153 Som nämndes i avsnitt 2.2.1 synes det här tydligt hur energiskatten är en sådan indirekt skatt vari den 

skattskyldige övervältrar skattebördan på någon annan; producenten eller leverantören är skattskyldig och 
betalar skatten men effekten av detta faller i slutändan på slutkonsumenten, jfr Grosskopf & Rabe, 1997, s. 
32f. 

154 Jfr även prop. 2015/16:1, s. 345. 
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tidigare. 155  Därtill uttrycks en övertygelse om att det med Norge gemensamma 

elcertifikatsystemet 156  kommer säkra den framtida utbyggnaden av elektrisk kraft från 

förnybara källor och att lagförslaget därför inte skulle påverka möjligheterna att uppnå målen. 

Vilka mål det gäller anges inte, och jag vågar inte ta ställning till detta i sak, eftersom det 

knappast ligger inom ramen för detta arbete att försöka beräkna och i övrigt kvantifiera de 

skattemässiga och miljömässiga effekterna av lagstiftningen. Om det i framtiden visar sig att 

denna övertygelse stämde är det självklart positivt ur ett miljöperspektiv. Vad jag dock vill 

kommentera är den bristande ambitionen att gå ännu längre och arbeta ännu snabbare mot de 

olika klimatmålen. Bara för att målen eventuellt kan uppnås genom elcertifikatsystemet torde 

det inte innebära att ett försummande av andra medel att nå dit kan rättfärdigas. I 

propositionen diskuteras alls inte den eventuella konsekvensen att exempelvis mellanstora 

företag och kommunala hyresvärdar som kan tänkas ha intresse av och möjlighet att 

producera solelektricitet till en högre effekt än 255 kilowatt – och som ju visade sig vara fallet 

– kan skrämmas av en sådan lagstiftning som började gälla i juli 2016, med eller utan 

elcertifikat.  

 

Det andra problemet med förarbetena jag har identifierat hänförs till ett särskilt resonemang. 

Att säga att ”huvuddelen av solkraftsanläggningarna [inte] träffas… av förslaget”, vilket 

framförs i propositionen,157 menar jag är bristande eftersom det inte tar hänsyn till en framtida 

utveckling, utan fokuserar på befintliga eller möjligtvis en nybyggnad av liknande, småskaliga 

anläggningar. När det nu så visats att det finns teknik och intresse för större anläggningar, 

saknas egentliga argument för att inte ta sådana anläggningar i beaktande.158 Detta särskilt 

med tanke på IEA:s, och i nationella mått kanske mest relevant Energimyndighetens, 

förutsägelse att Sverige har potential att inom en relativt snar framtid till betydande del förlita 

sig på solelektricitet. Lägg också till att Sverige har internationella mål, både från EU och 

genom Parisavtalet, vilka fordrar maximal ansträngning av deltagande stater, inte minst de 

med ekonomiska och tekniska möjligheter att göra skillnad.  

 

                                                
155 Jfr prop. 2015/16:1, s. 307. 
156 Elcertifikatsystemet är ett system där producenter av förnybar elektricitet kan få ut elcertifikat baserat på 

produktionen. Dessa kan säljas på en särskild marknad för att generera extra inkomst, förutom den inkomst 
som fås vid försäljningen av själva elektriciteten. Regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat. 

157 Prop. 2015/16:1, s. 307. Med ”förslaget” avses att de flesta solcellsanläggningar inte omfattas av den 
skatteplikt som uppstod för vissa elproducenter i och med lagändringen. 

158 Detta hade naturligtvis inte nödvändigtvis inneburit att lagstiftningen fått en annan lydelse. Däremot  
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Att regeringen redan hade identifierat problemen med lagstiftningen och tillsatt en utredning 

innan de nya reglerna trädde i kraft antyder starkt att regeringen själv inte var nöjd med det 

lagförslag som lades fram och röstades igenom i riksdagen. Det kan enligt min mening tyckas 

förhastat och desperat att rösta igenom ett lagförslag som de uppenbarligen visste inte skulle 

medföra önskvärt resultat. Och detta särskilt eftersom kommissionen snabbt besvarade 

regeringens anklagelser om att statsstödet skulle ha varit boven i dramat som tvingade 

regeringen att handla i brådska. Om kommissionen tillfrågats tidigt i utredningsarbetet torde 

någon form av anvisningar ha kunnat förtydliga hur reglerna behövde utformas för att inte 

strida mot statsstödsbestämmelserna. Med tanke på de i förarbetena bristande hänvisningarna 

i det här avseendet vågar jag tro att någonting brast i kontakten med kommissionen – annars 

borde reglerna redan från början ha fått en utformning som mer liknar det förslag som nu 

överlämnats på remiss.  

 

5 Avslutande diskussioner och kommentarer 
 
5.1 Hindrar EU-rätten medlemsstaterna från att gynna solelektricitet? 
Inledningsvis kan det konstateras att det får anses styrkt att regeringen i sak hade rätt när den 

angav EU-rätten som ett hinder i den nationella lagstiftningssuveräniteten. Som har visats 

finns det tveklöst krav från EU-lagstiftningen som inverkar på medlemsstaternas möjligheter 

att stifta lag efter fritt tycke när det kommer till skatt på energi. På energiskatteområdet, som 

harmoniserats genom punktskatte- och energiskattedirektivet, fordras som nämnts bland annat 

ett uttag av minimiskattesatser som inte kan ignoreras. Därutöver har statsstödsreglerna som 

de är utformade i FEUF i princip kunnat sätta stopp, eftersom skattesänkningar till särskilda 

privata aktörer på en marknad i huvudsak inte är tillåtna. Även fast ”förnybar el” mycket väl 

skulle kunna kategoriseras som en hel sektor har fallet Adria-Wien Pipeline visat att det 

fortfarande inte är möjligt för medlemsstaterna att beskatta fritt och att en åtgärd, bara för att 

den förefaller ha en tydligt allmän karaktär, fortfarande kan vara otillåten.   

 

Vad som dock också får anses visat är att dessa hinder knappast är absoluta, utan det 

förefaller relativt klart att kommissionen, med ansvar för statsstödsfrågor, i enlighet med EU:s 

grundprincip om att värna ett högt miljöskydd ser positivt på och vill främja en grönare 

energiproduktion hos medlemsstaterna. Förutom att ha angivit riktlinjer för vad och hur 

staterna kan göra för att utforma sina regleringar på ett sätt som gör att de inte träffas av 

förbudet mot statliga stöd har kommissionen även utgivit gruppundantagsförordningen, och 
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om reglerna utformas i enlighet med den behöver de inte ens anmälas till kommissionen för 

granskning och godkännande. När regeringen i november 2016 offentliggjorde sin första 

promemoria med avisering om planerade lagändringar angavs ju dessutom att dessa är 

utformade på ett sätt som ska vara godkänt genom gruppundantagsförordningen. Om tanken 

hela tiden var att införa en lagstiftning som låg på gränsen för vad som kan tillåtas enligt EU-

rätten kan en fråga sig varför den inte redan från början utformades i enlighet med de nu 

föreslagna lagändringarna istället. 

 

5.2 Den svenska lagstiftningen 
Som har nämnts flera gånger genom uppsatsen kan skatter utgöra effektiva och viktiga 

styrmedel vilka kan få stor påverkan på företags och människors handlande. Detta synes 

tydligt av vad jag anför i avsnitt 4.7; stora bolag som tidigare var starkt kritiska mot den nya 

lagstiftningen ändrade genast inställning när regeringen meddelade planer på lagändringar 

som skulle vara mer fördelaktiga. Av denna anledning vill jag belysa vikten av att väga 

konsekvenserna av eventuella skatteregleringar noga innan en lagändring föreslås. Jag vågar 

påstå att elcertifikatsystemet (som nämndes i avsnitt 4.8) övervärderades i den 

konsekvensanalys som gjordes i propositionen inför den i uppsatsen utredda lagändringen. 

Därigenom missade regeringen att utvärdera hur aktörer som har för avsikt att själva använda 

den elektricitet de producerar kommer ställa sig till lagändringen och vilken påverkan detta 

kan få på miljön.  

 

Eftersom det uppenbarligen fanns möjligheter att införa en betydligt mildare skattebörda för 

exempelvis solelektricitet än vad som faktiskt gjordes, vill jag rikta kritik mot den lagstiftning 

som antogs och lagstiftarens agerande i lagstiftningsarbete. Att regeringen redan innan 

lagstiftningen trädde i kraft, i själva propositionen, kommenterade behovet av en lagstiftning 

som bättre möjliggör och stimulerar egenproduktion av förnybar elektricitet, och till och med 

tillsatte en utredning för detta, visar tydligt att lagstiftningen som röstades igenom aldrig 

ansågs vidare lämplig. Det kan därför förefalla försumligt, för att inte tala om motsägelsefullt 

mot miljöagendan, att ha berett och röstat igenom lagstiftningen. Därtill kan det även anses 

utgöra ett oansvarigt förvaltande av offentliga medel att spendera skattepengar på ett 

lagstiftningsarbete som regeringen redan på förhand visste kommer ändras inom en snar 

framtid.  Här ska förvisso nämnas att de nya reglerna bidragit till att småproducenter, såsom 

exempelvis villaägare och vissa bostadsrättsföreningar, numera inte längre är skattskyldiga 

vilket förstås är en mycket fördelaktig ställning sett utifrån en miljöaspekt, och vilket går i en 
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grön linje. Detta försvarar till viss del lagstiftningen som i sin helhet inte ska beskyllas för att 

vara ogenomtänkt eller ofördelaktig. Det går dock knappast ignorera det faktum att regeringen 

inte ens bemöter remissinstansernas påpekanden om att effektgränserna borde gälla per 

anläggning istället för per person, vilket senare dessutom var en stor anledning till den kritik 

som anfördes. Detta ter sig anmärkningsvärt och diskutabelt, särskilt eftersom detta utgör 

huvudinnehållet i det nya förslaget som publicerades i novembers och decembers 

promemorior och remissförslaget. De föreslagna ändringarna ser jag som mycket positiva sett 

ur en miljösynpunkt, men frånvaron av kommentarer angående detta i det ursprungliga 

förarbetet får det nya förslaget att förefalla något kappvändarmässigt.  

 

Min uppfattning är alltså att, utifrån vad jag har anfört, regeringen borde ha kunnat presentera 

en, sett utifrån en solcellsägares perspektiv, mer fördelaktig lagstiftning än vad som gjordes, 

vilket också styrks av att den lagändring som nu föreslagits ligger betydligt närmre alla de 

minimigränser som presenterats genom den här framställningen. Detta verkar dock inte ha 

tagits i åtanke under den ursprungliga utredningen, och än mindre till författandet av 

propositionen, vari fokus istället snarare förefaller ha legat på effektgränserna än 

omfattningen av regleras tillämpning samt konsekvenserna därav. Troligtvis hade en sådan 

lagstiftning dessutom kunnat instiftas utan anmälning till kommissionen med hänvisning till 

gruppundantagsförordningen, och även om så inte varit fallet torde miljöstödsriktlinjernas 

tillämpning ha medfört tillåtlighet efter anmälan och kommissionsgranskning.159  

 
5.3 Nuvarande och framtida lagstiftning i förhållande till klimatmålen 
Målet med den här framställningen har egentligen inte varit att skriva om den svenska lagen 

de lege ferenda, utan avsikten var att förtydliga hur svensk lagstiftning påverkas av vårt 

medlemskap i EU, och då i synnerhet dess inverkan på energibeskattningen. I det här avsnittet 

vill jag dock diskutera den svenska lagstiftningen gentemot de i inledningen nämnda 

miljömålen. Här synes det oundvikligt att i viss mån prata om optimala lagstiftningslösningar. 

Jag kommer här också att väga in de förslag till ny lagstiftning som presenterades i avsnitt 

4.7, och diskutera hur en sådan rättstillämpning skulle kunna förhålla sig till målen, samt 

vidare diskutera de föreslagna ändringarna. 

 

                                                
159 Även Szyszczak menar att nedsättningar av miljöskatter som huvudregel inte behöver anmälas individuellt till 

kommissionen, se Szyszczak, 2014, s. 619. 
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I Agenda 21 anges som anfördes i inledningen att mindre aktörers, såsom enskilda 

medborgares och mindre företags, deltagande i arbetet för en mer hållbar framtid är viktigt. 

Med bakgrund i vad jag anfört i den här uppsatsen anser jag att lagstiftningen är tvetydig i det 

här avseendet. De flesta svenska solcellsanläggningar som finns i dagsläget producerar 

skattebefriad elektricitet, vilket går i linje med en hållbar utveckling, och även de mål och 

prognoser som relaterar till energiproduktion och förbrukning. Ett förenklande för exempelvis 

villaägare att producera och förbruka egen elektricitet innebär förstås att klimatarbetet når 

ända ner på individnivå, i enlighet med vad som framhölls i Agenda 21. Samtidigt fick 

lagändringen helt klart negativ effekt mot de, i ett globalt perspektiv relativt små företagen, 

som med enkelhet uppnår gränsen om 255 kilowatt; sådana företag vars intresse inte ligger i 

elproduktionen i sig utan där vinningen är tudelad: minskade utgifter för bolaget, och en 

klimatsmart lösning som gagnar omvärlden. Av vad som framkommit i de tidningsartiklar 

som refererats måste det anses styrkt att dessa aktörers fokus ligger på den egna ekonomin. 

Även om bolagen gärna utför en god gärning för miljön måste gärningen ge en avkastning 

som uppväger de utgifter den medför. Uppenbarligen räckte det inte att erbjuda 

elcertifikatsystemet som incitament för att enskilda företag skulle välja att satsa på solceller. 

Därigenom stängs flera viktiga aktörer i det fortsatta miljöarbetet ute. Att flera väljer att inte 

satsa på egenproducerad förnybar el kan också självfallet leda till att avståndet till att nå de 

olika miljömålen ökar i förlängningen. Detta gäller särskilt gentemot Parisavtalets 

temperaturmål eftersom den typen av mål inte riktigt kan kvantifieras utan endast fordrar alla 

staters samlade ansträngningar så långt möjligt. Samtidigt står det klart att den för närvarande 

stora massan solcellsanläggningar, som ägs av enskilda villaägare eller små föreningar, är 

skattebefriade, och till lagstiftarens försvar ska därför anmärkas att, sett utifrån de 

dimensioner som var aktuella vid tiden för lagstiftningsberedningen, lagändringen i sig 

måhända var fördelaktig och väl avvägd. 

 

Som diskuterades i avsnitt 4.8 kan skatter mycket väl spela en viktig roll i den framtida 

energiutvecklingen, och då särskilt under nuvarande period då solceller ännu inte riktigt gjort 

sig marknadsmässigt konkurrenskraftiga än. För att uppnå målet om en fullt ut förnybar 

svensk elproduktion till 2040 torde sådana subventionsmöjligheter kunna få betydande 

verkan, samtidigt som behovet av subventioner förhoppningsvis minskar i takt med att 

solcellernas inköpskostnad uppvägs av de ekonomiska fördelarna de medför.  
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6 Sammanfattande ord 
 
I den här uppsatsen har jag visat vad den svenska rätten anger om beskattning av elektricitet 

och hur denna utformning har påverkats av vårt medlemskap i EU. Det står klart att 

medlemskapet inverkat i betydande mån på de val som gjorts, särskilt med tanke på att 

riksdagen uppenbarligen hade att anta en lag som inte ens var utformad på det sätt regeringen 

egentligen ville. Jag vågar säga att grundtanken var god och att många aktörer fick en 

skattemässigt bättre position, men en bristfällig konsekvensanalys, och främst – åtminstone 

vad det verkar – bristfällig insyn i kraven och undantagsmöjligheterna från EU:s 

statsstödsregler, ledde till en lagstiftning som fick vissa aktörer, vars framtida deltagande är 

av stor vikt, att skrämmas bort från att våga satsa på en egenproduktion av förnybar 

elektricitet för egen användning genom solceller.  

 

Lagändringen skattebefriade en stor mängd användare, vilket torde ge incitament för fler att 

satsa på småskalig solelproduktion, samtidigt som den ställde upp hinder för aktörer 

intresserade av anläggningar med en toppeffekt om 255 kilowatt eller högre. Därmed är det 

svårt att avgöra huruvida lagändringen i slutändan motarbetar eller främjar de svenska 

miljömålen och åtagandena och vilka verkningar lagstiftningen hade kunnat få om den fått 

bestå. Sådana beräkningar låter sig knappast göras här, och med tanke på de troligtvis snart 

kommande ändringarna handlar det ändå om en rent hypotetisk diskussion. 

 

Det har heller inte kunnat visas exakt varför 255 kilowatt skulle vara den gyllene gränsen för 

vad som kan vara tillåtet utan att aktivera stödreglerna, men det förefaller vara den gräns som 

även i framtiden kommer gälla och den tycks accepterad av kommissionen. Mot bakgrund av 

detta måste skattefriheten enligt 11 kap. 2 § LSE anses vara optimalt utformad för mindre 

aktörer, vilket givetvis ger incitament för småskalig solelproduktion och således möjliggör 

framgångar i strävan mot målet om 100 % förnybar elproduktion i Sverige, 27 % förnybar 

energi i EU och i förlängningen bidra till temperatursänkningen enligt Parisavtalet. Däremot 

får det anses visat att lagändringen medförde oönskade resultat för användare som inte på ett, 

i vardaglig bemärkelse, yrkesmässigt sätt avser att framställa elektricitet, men som ändå vill 

investera i solceller för egenproduktion av elektricitet i en omfattning som når över 

effektgränsen. I och med att flera aktörer valde att slopa sina solcellsplaner främjade 

lagändringen uppenbarligen i helhet inte temperaturmålen, och den låg heller inte på gränsen 
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för vad som kan vara tillåtet enligt EU-rätten eftersom nya regler som ligger mycket närmare 

de yttersta gränserna för vad som kan tillåtas förefaller vara på väg att aktualiseras.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att, EU:s inre marknad till trots, medlemsstaterna har relativt 

stora möjligheter att gynna produktion av solelektricitet i den nationella beskattningen. Det 

generella förbudet mot statliga stöd kan sättas ur spel med hänvisning till flertalet olika regler 

och riktlinjer som sammantaget erbjuder medlemsstaterna generösa möjligheter att främja en 

hållbar energiutveckling. I den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2016 förefaller inte 

regeringen ha nyttjat alla dessa möjligheter vilket ledde till omfattande kritik. Som gensvar på 

kritiken aviserade dock regeringen planer på lagändringar som betydligt mer använder sig av 

de undantagsmöjligheter som sekundärrätten erbjuder och som går mer i linje med de 

klimatmål Sverige kämpar för att uppnå. Därigenom arbetar regeringen också i enlighet med 

den grundläggande regleringen i RF som anger att det allmänna ska verka för en hållbar 

utveckling. 
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