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E.ON Gas yttrande angående promemorian" Vissa 
skallelrågor i/lför budgetpropositio/le/l 20/3" 
E.ON väl komnar en skärpn ing av Illiljöbilsdcfi nitionen samt rorslagetii II slopad 
kold iox idskatt fOr kraOvlinn c inom EU :s hande lmcd utsläppsrätter men är starkt 
kritisk till fOrslaget alt ersätta den nuvarande skattebefrie lsen ror biodri vmcdelmcd 
ett kvotplikl system. Den osäkerhet som därutöver råder om den fortsatta 
hanteringen av skatt på höginblandade bränslen är dessutom m)'ckclncgativ fOr 
marknadsut veck lingen inom bio- och fordonsgas. 

Vi lämnar hänned våra kortfattade synpunkter på promemorian och hän visar i 
övrigtiiII de svar som lämnas av Energigas Sverige och Svensk Energi . 

Synpunkter i korthet 
Vi välkomnar det fOreslagn8 slopandet av kold ioxids katten fOr krafh'ärme 
SOIll ingår i EU:s handel med utsläppsrätter. Vi anser att det är mycket 
angeläget alt regcringen nu fuII fO ljer tidiga re utl ovade skattesänknin gar rör 
kraltvänncn. Förslaget innebär att kraftvärmeverk med fjärrvä rm cproduktion får 
sam ma konkurrensvil lkor som industrin s kraftvärmeverk . 

Vi ärl)Ositiva till cn skäqming a\' miljöbilsdefinilionen. En stegvis skärpning av 
miljöbilsdefinitionen är en nödvändig de l ror omstäJln ingenlill en fossi loberoende 
fordonsflotta, regeri ngens långs iktiga mål till 2030. 

Vi är starkt kritiska till rdl'slagel aU ersätta dcn 1H1\'arandc skattebefriclsen 
med etl kvotpliktsyst cm. Skattebefrie lse är ett vä lfungerande, beprövat styrm ede l 
medan kvotpliktcn riskcrar all b li hämmande fö r marknadsut veckl ingcn s<l ml styra 
mol imponerade biodri vmcdc lmed låg klimatnytta. Vi håll er inte med regeringc n 
om all det bör övervägas om även höginblandade drivmcde l ska om fattas av 
kvotpl ikt och avfärdar iden om kvotplikl for höginbla ndade dri vmedel. Kvolplikt 
missgynnar biogas på uIIgefar samma sätt som den så ka llade pu mpIagen har &i0l1 . 
Modellen är tekn ikneutral i teorin, men i praktiken ser vi inte hur biogasen ska 
ku nna komma in i ett h otpliktsyslem på ettlrovä rdigt sätt . 
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Oavsett v ilken viig regeringen , 'ä ljer fOr d e htiginbla nda de biodrivmedlen 
gene rellt är del Mg lid aH infOra en ny11 , kraft fu ll slöd fO r biogasen. Biogase n 
spe lar en v ikti g roll i sträva n mot en foss iloberoende fordonsnotta. Flera v iktiga 
sty rmede l rör biogas lö per ut nu ell er har redan IOrlo rnt effekt. Bara osäke rheten i s ig 
gör alt produktionsökningen har avstannat. Vi vill även understry ka aU det är myc ket 
o lyck ligt aU regeringens fo rs lag har tagits fram he lt uHIIl dialog med 
b iod rivmede lsbranschen. Frågan har varit aktuell sedan klimat- och 
energiöverenskommelsen 2009. Ändå har förs lagel tagits fram utan konta kt med den 
svenska biodrivmedelsbranschen som är kompetent och erfa ren. Branschen och berö rda 
my ndi gheter och instanser ges nu dessu tolll en ovanl igt kon remi ssperiod på tre veckor. 
Att regeringen hantera r seriösa fo relag som gjort m iljard investerin gar på det sätte t är 
a 11m ä rk Il i Il gsv ä11. 
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