
 
 

 
 

 
 
 
  
 

 
Villkor för reducerad energiskatt 
Industriell tillverkning, mineralutvinning och yrkesmässig växthusodling 
 
En del verksamheter har rätt till en reducerad energiskatt (f.n. 0,5 öre per kWh). Som vägledning för att avgöra 
om en verksamhet har rätt till reducerad energiskatt används svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. 
 
Följande verksamheter har rätt till en reducerad energiskatt: 
 
Tillverkningsprocess i industriell verksamhet och mineralutvinning 
De verksamheter som enligt SNI 2007 har en SNI kod vars två första siffror ryms inom intervallet 05 – 33 utgör en 
tillverkningsprocess eller en mineralutvinningsprocess. Det är endast förbrukning som ägt rum vid 
tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i mineralutvinningsprocessen som berättigar till återbetalning. 
 
Till tillverkningsprocessen får elförbrukning som sker i sammansättningsproduktion, detaljtillverkning eller 
sönderdelande produktion medräknas.  
 
Tillverkningsprocessen omfattar exempelvis, tillverkningslokal, råvarulager, driftslaboratorium, tillämpad 
forsknings- och utvecklingsverksamhet. 
 
Exempel på sådant som inte omfattar tillverkningsprocessen är grundforskning, färdigvarulager, 
försäljningsverksamhet, personalmatsal, motorvärmare, övrig administrativ verksamhet t.ex. verksamhet 
vid huvudkontor. 
 
Detsamma som gäller för industriell tillverkning gäller också för mineralutvinningsprocess där det är tillämpligt. 
 
Yrkesmässig växthusodling 
De verksamheter som enligt SNI 2007 har 01134 (grönsaker/köksväxter), 01191 (prydnadsväxter), 01250 (bär, 
nötter träd- och buskväxter) och 01301 (plantskoleväxter) utgör yrkesmässig växthusodling under förutsättning att 
växthusodlingen också bedrivs i yrkesmässig regi. 
 
De som bedriver verksamhet enligt ovan uppfyller Skatteverkets vägledning om vilka verksamheter som 
berättigar till en reducerad energiskatt. Ansökan sker i bifogad blankett. 
 
Ändring av verksamheten 
Ändring av verksamheten, som medför att rätt till reducerad skattesats helt eller delvis inte längre 
föreligger ska meddelas leverantören senast 15 dagar därefter. 
 
Försäkran innebär att leverantören äger rätt att i efterhand fakturera och erhålla fakturerat belopp från 
abonnemangsinnehavaren om leverantören, abonnemangsinnehavaren eller Skatteverket uppmärksammar att 
felaktig energiskatt har erlagts för abonnemangsinnehavarens elförbrukning. Om sådan korrigering resulterar i att 
leverantören påförs skattetillägg och kostnadsränta ska även dessa ingå i belopp som faktureras av leverantören 
och betalas av abonnemangsinnehavaren. Fakturerat belopp ska vara leverantören tillhanda senast 30 dagar 
efter det att faktura har utfärdats. 
 
Återansökan 
Återansökan för reducerad energiskatt kan göras maximalt sex år bakåt i tiden, utöver innevarande år. Begärs 
återbetalning för maximalt antal år måste leverantören erhålla fullständigt ifyllda blanketter om försäkran senast 
den 1 december innevarande år. 
 


