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Energiskatt – Vilka avdrag gäller för gjuterier (2018-08-31) 

Bakgrund  
 Beskattning av energi används idag som ett styrmedel att bl a minska klimat-

påverkan.  

  

-  Beskattningen regleras i SFS 1994:1776 ”Lag om skatt på energi” som 

successivt uppdaterats. 

 

-  El-certifikatsavgifterna regleras i Lag (SFS 2003:113) om elcertifikat 

och Förordning (SFS 2003:120) om elcertifikat 

 

 För att vi inte skall tappa konkurrensförmåga och att gjutgodsproduktionen 

istället skall ske utomlands, med motsvarande energianvändning, har man in-

fört ett antal undantag från skatterna. 

 

 Lagstiftningen är komplicerad och det råder en hel del förvirring kring vad 

som gäller för gjuterier. Vi har därför gjort en kort sammanfattning av dagslä-

get dels för att göra gjuterierna uppmärksammade på de avdrag som de är be-

rättigade till men även för att redovisning och skatteinbetalning skall bli kor-

rekt så att inga obehagliga överraskningar skall komma vid en eventuell skat-

terevision. 

 

 De delar som rör skatt är avstämda mot den lagstiftning som gäller branschen 

och Skatteverkets information. 

 

 Om du har frågor kan du kontakta Skatteverket genom att mejla eller ringa – 

se mer om hur du kontaktar Skatteverket på deras hemsida 

www.skatteverket.se  Företag < Skatter < Punktskatter < Energiskatter. 

 

 Länk direkt: 

 Skatteverket kring Energi-, koldioxid- och svavelskatt.  

 

 Skatteverket: Lägre skatt för industriell verksamhet  

 

 När det gäller elcertifikaten hanteras dessa frågor av Energimyndigheten  

http://www.skatteverket.se/
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter.4.18e1b10334ebe8bc8000843.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/verksamhetermedlagreskatt/industriellverksamhet.4.18e1b10334ebe8bc80002009.html
http://www.energimyndigheten.se/


 

Vad gäller för gjuterier? 

El-certifikat 

För att stimulera produktion av förnybar el infördes elcertifikatsystemet 2003. 

Priset för elcertifikaten ligger idag på strax under 200 kr/MWh. 

Alla gjuterier kan få undantag för elcertifikatavgiften för el som används i 

metallurgisk process.  

Har man en total elförbrukning större än 190 MWh/1 miljon i förädlings-

värde får man undantag för hela elanvändningen och behöver inte köpa några 

elcertifikat. 

Energimyndigheten beviljar undantaget och gjuterierna måste sedan ansvara 

för redovisning och handel med elcertifikaten för den el som inte är undanta-

gen. 

Skatt på el  

 Skattesatsen på el är nu: 

 

- 0 öre/kWh på el som förbrukas i metallurgisk process.  

- 0,5 öre/kWh på el som förbrukas i tillverkningsprocessen i in-

dustriell verksamhet* 

- 33,1 öre/kWh för övrig el* 

 
* hanteras numera i form av ett återbetalningsförfarande alternativt genom 

anmälan som frivilligt skattskyldig 

 

 Från 1 januari 2018 är det nätbolagen som kommer att debitera energiskatten. 
  

Skatten för el som används i gjuterier är alltså: 

 

0 öre/kWh  

Metallurgisk process (skänkvärmning, smältugnar, värmebehandlingsugnar 

etc.)  

 

0,5 öre/kWh 

Övriga tillverkningsprocesser (inkl. kontor för drift, inköp, planering)  

 

33,1 öre/kWh   

Användning i färdigvarulager, huvudkontor, personalutrymmen etc. 

 

Enligt genomförda de energikartläggningar hos ett antal gjuterier utgör denna 

del endast 1 - 3 % av den totala elanvändningen. 

 

Den som använder el i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i en 

metallurgisk process kan får betala full skatt och sedan återfå den genom ett 

återbetalningsförfarande. Alternativt kan de som förbrukar mer är 10 GWh/år 

begära att få bli ”frivilligt skattskyldiga” och sköta skattehanteringen själva. 

   



 

Skatt på koks, gasol, olja, naturgas 

 För dessa bränslen tas normalt ut såväl energi-, koldioxid- och i vissa fall sva-

velskatt. Metallurgisk process är även här undantaget ut skattehänseende. 

 

 Petroleumkoks och grafit räknas inte som bränslen när de används som upp-

kolningsmedel, inte heller stenkolspulver (sot) som används som tillsats i gjut-

formar. 

 

I klartext betyder det att gjuterier inte skall betala energi-, koldioxid- eller 

svavelskatt för bränslen som används i metallurgisk process.  

 

Däremot skall skatterna betalas för annan användning ex. truckkörning, 

uppvärmning av lokaler etc.  

 

Man kan antingen betala skatten till leverantören av bränslet och sedan själv 

begära återbetalning kvartalsvis skattemyndigheten. 

 

Alternativt kan man ansöka om att bli godkänd som skattebefriad förbru-

kare (SBF) och på så vis köpa in bränslet utan skatt från en svensk upp-

lagshavare.  
  
 Vid tveksamheter rekommenderar vi att alltid rådfråga Skatteverket eller 

Energimyndigheten.  

 
Kontakter 

 Skatteverket:   storforetagsregionen@skatteverket.se  

(Denna kommer att ändras) 

     

 Sv. Gjuteriföreningen: peter.naystrom@gjuteriforeningen.se 
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