
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möjlighet till lägre skattesats    

på elektrisk kraft 
Företag kan erhålla en lägre skattesats på elektrisk kraft om förbrukningen är inom industriell 
verksamhet eller yrkesmässig växthusodling. Den lägre skatten är 0,5 öre/kWh med vissa undantag. 
 

För att erhålla den lägre skattesatsen behöver ni endast fylla i den bifogade försäkran....    Ni måste lämna en 
försäkran per elanläggning. Om verksamheten är blandad måste en bedömning för hur stor andel av 
förbrukningen som används i tillverkningsprocessen eller yrkesmässig växthusodling göras. Denna 
bedömning skall göras på skälig grund. 
 

Det är den personen/det företag som är registrerad på anläggningen som kan ansöka om lägre skatt. 
Om ni vidarefakturerar elen till kunder som innehar industriell verksamhet ska särskild blankett fyllas i - 
SkattSkattSkattSkatt    påpåpåpå    vidavidavidavidarrrreleveeleveeleveeleverrrreraderaderaderad    elelelel. Denna blankett finns på www.fortum.se/foretag/el/energiskatt eller 
kontakta energiskattehandläggarna via e-post: energiskatter@fortum.com 

 

Om er ansökan avser sex år tillbaka + innevarande år, ska ansökan vara Fortum tillhanda senast 
den 15 november innevarande år för att vi ska kunna handlägga ärendet i tid och skicka ansökan till 
Skatteverket. 

 

Förbrukas elen inom följande områden: 

• Tåg eller annat spårbundet transportmedel 

• Kemiskreduktion, elektrolytiska eller metallurgiska processer eller vid viss tillverkning av 

mineraliska produkter 

• Framställning av mineraloljeprodukter, kolbränslen och petroleumkoks eller andra 
produkter för skatteplikt har inträtt för tillverkaren 

• Överföring av elektrisk kraft på nätet som avser förvaltning av nätet ska Skatteverkets försäkran 
(SKV 5203) användas enligt Lag (1994:1776) om skatt på energi, 11 kap. 5 §. Den skatt som gäller 
för ovanstående förbrukningsområden är 0 öre/kWh. 

 

För deltagare i Program för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) ska dessa anläggningar 
godkännas av Energimyndigheten och Skatteverket. Skatteverkets beslut ska skickas till adressen 
nedan för korrekt debitering av skatten. 

 

Med vänliga hälsningar 

Energiskattehandläggarna 

på uppdrag av Fortum Markets 
 

 

Källa: Skatteverkets Handledning av punktskatter 

Fortum Markets AB, 115 77 Stockholm 
Säte Stockholm, Org nr 556549-0678 
Telefon: 08-671 70 00 
E-postadress: energiskatter@fortum.com 
Webb: fortum.se/energiskatt 

Blanketter finns på fortum.se 
eller kontakta oss på 
energiskatter@fortum.com 



 

 

 

 

 

 

 

Försäkran om industriell verksamhet 

och yrkesmässig växthusodling 
Undertecknad firmatecknare försäkrar härmed att den del av elektriska kraften som anges nedan 

förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig växthusodling enligt 

Lag (1994:1776) om skatt på energi, kapitel 11. 
 

Denna försäkran innebär att Fortum Markets AB  äger  rätt  att  i  efterhand  debitera  det  belopp och 

utfå det belopp som Skatteverket senare kan komma att besluta om, och som ska inbetalas av Fortum 

Markets AB såsom skattskyldig för leveransen. Denna betalning förfaller 30 dagar efter 

Skatteverkets beslutsdatum. Beloppet inkluderar förutom skatt, andra avgifter eller motsvarande som är 

sammanhörande med skatten. 
 

Skulle verksamheten förändras ur skattehänseende ska ni meddela detta till elleverantören Fortum 

Markets AB inom 15 dagar. Då ska även mätarställning för den aktuella anläggningen vid tidpunkten för 

förändringen meddelas. 
 

StartdatuStartdatuStartdatuStartdatummmm    för industriell tillverkning/växthusodling (max 6 år tillbaka + innevarande år). 
 

Kunduppgifter 
 

Företag Organisations nr 

Adress Postnr och ort 

Kontaktperson Telefon E-post 

 

Anläggningsinformation 
 

Anläggnings id Beskriv verksamheten eller arbetsplatsens SNI-kod 

Anläggningsadress (om annan än ovan) Postnr och ort 

 

AngeAngeAngeAnge    andelandelandelandel    (%)(%)(%)(%)    avavavav    dendendenden    totalatotalatotalatotala    elektriskaelektriskaelektriskaelektriska    kraftenkraftenkraftenkraften    somsomsomsom    förbrukasförbrukasförbrukasförbrukas    iiii 
 

Tillverkningsprocessen inom industriell verksamhet eller yrkesmässig växthusodling  (0,5 öre/kWh)  % 

Övrig verksamhet  % 
 

UppgifterUppgifterUppgifterUppgifter    omomomom    återbetalningåterbetalningåterbetalningåterbetalning    avavavav    energiskattenergiskattenergiskattenergiskatt 
 

Period för återbetalning hos Fortum Markets AB Utbetalas till Bankgiro Utbetalas till Plusgiro 

 

Underskrift:Underskrift:Underskrift:Underskrift:    Jag/vi försäkrar på heder och samvete att detta intyg är riktigt och sanningsenligt 

Datum och Namn-/Firmatecknare Namnförtydligande 
 

 

 

 

 

Skicka FörsäkranFörsäkranFörsäkranFörsäkran    omomomom    industriellindustriellindustriellindustriell    verksamhetverksamhetverksamhetverksamhet    ochochochoch    yrkesmässigyrkesmässigyrkesmässigyrkesmässig    växthusodling, växthusodling, växthusodling, växthusodling, 
rrrregistegistegistegistrrrreringsbeviseringsbeviseringsbeviseringsbevis    frånfrånfrånfrån    BolagsverketBolagsverketBolagsverketBolagsverket    samt rrrregistegistegistegistrrrreringsbeviseringsbeviseringsbeviseringsbevis    frånfrånfrånfrån    SkatteverketSkatteverketSkatteverketSkatteverket                                                                                        

(F(F(F(F----skattebevis)skattebevis)skattebevis)skattebevis)    till: Fortum Markets AB, c/o Fortum Fakturering, 115 77 Stockholm 



 

 

 

 

Beskrivning av verksamheten 
(obligatorisk uppgift som behövs för Skatteverkets handläggning och beslut) 

 

Beskriv och svara på punkterna 1-5. Räcker inte utrymmet till använd separat papper. 
 

1. Ange företagets namn och organisationsnummer: 
 
 
 

2. Hur länge har den tillverkande verksamheten bedrivits? Ange startdatum. 
 
 
 

3. Vilka produkter tillverkas i verksamheten? 
 
 
 
 
 
 

4. Hur går tillverkningen av produkterna till? Vilka råvaror köps in och hur förädlas dessa? 
 
 
 
 
 

5. Hur säljs de färdiga produkterna? (Bedrivs bageriverksamhet är det enbart det som säljssäljssäljssäljs över disk över disk över disk över disk 
(kunderna tar med sig varorna som inte konsumeras i lokalen) och det som är utleveranser utleveranser utleveranser utleveranser (leveranser 
till kund) som kan räknas med i bageridelens förbrukning. Den del som hör till eventuellt 
café/servering ska inte räknas med.) 

 
 
 
 
 

6. Bedriver företaget flera verksamheter? Ange i procent hur stor del av elförbrukningen 
som förbrukas i respektive verksamhet. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum och Namn-/Firmatecknare Namnförtydligande 
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Fortum Markets AB, 115 77 Stockholm 
Säte Stockholm, Org nr 556549-0678 
Telefon: 08-671 70 00 
E-postadress: energiskatter@fortum.com 
Webb: fortum.se/energiskatt 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Villkor för att erhålla lägre skattesats 
 

I den officiella statistiken används en näringsgrensindelning benämnd Standard för svensk 
näringsgrensindelning (SNI-07). Avdelning B Utvinning av mineral och C Tillverkning anses som 
industriella i detta sammanhang. Dessa näringar har SNI-koder som börjar på 05 - 33. Delar av 
avdelning E grupp 38.3 - Återvinning - räknas som tillverkning. SNI-koden kan användas som en 
allmän vägledning till vad som avses med begreppet industriell verksamhet och koden återfinns på 
företagets registreringsbevis från Skatteverket (F-skattebevis). 
 

Tillämpningsområdet begränsas också genom att endastendastendastendast    elförbrukningelförbrukningelförbrukningelförbrukning    iiii    tillverkningsptillverkningsptillverkningsptillverkningsprrrrocessenocessenocessenocessen 

omfattas av den lägre skattesatsen. 
 

Till tillverkningsprocessen räknas förbrukning för sammansättningsproduktion, detaljtillverkning och 

sönderdelande produktion. Om det finns ett direkt samband med pågående förädling omfattar även 

tillverkningsprocessen förbrukning för tillverkningshall, driftslaboratorium, tillämpad forskning och 

utvecklingsarbete. Till tillverkningsprocessen bör även räknas hjälpverksamhet såsom belysning, 

uppvärmning och ventilation. 
 

Till tillverkningsprocessen räknas inteinteinteinte    förbrukning för grundforskning, lagerhållning av färdiga 

produkter, försäljningsverksamhet och övrig administrativ verksamhet t.ex. vid ett huvudkontor. 
 

Ändrade skattesatser på el från och med 1 januari 2016 

Lagen om skatt på energi (1994:1776) innebär att all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är 

skattepliktig. Energiskatten beror på vilken verksamhet kunden bedriver, samt var i landet energin 

används. 

 

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft 

som förbrukas i industriell verksamhet i 

tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig 

växthusodling. 

 
2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som 

förbrukas i skepp som används för sjöfart och som 

har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet 

ligger i hamn och spänningen på den elektriska 

kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt. 

 
3. 19,3 öre per kilowattimme för annan elektrisk 

kraft än som avses under 1 och 2 och som 

förbrukas i kommuner som anges i vidstående 

förteckning. Se kommunförteckningen i 
tabellen till höger. 

 
4. 29,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft 

som förbrukas i övriga fall. 

KommunerKommunerKommunerKommuner    medmedmedmed    skattesatsskattesatsskattesatsskattesats    19,319,319,319,3    öööörrrre/kWh:e/kWh:e/kWh:e/kWh: 

Samtliga kommuner i 

Norrbottens län 

Västerbottens län 

Jämtlands län 

 
Västernorrlands län: 

Sollefteå Ånge 

Örnsköldsvik 

 
Gävleborgs län: 

Ljusdal 

 
Värmlands län: 

Torsby 

 
Dalarnas län: 

Malung-Sälen Mora 

Orsa Älvdalen 
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