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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

I en artikel i Techworld från januari 2019 kunde man läsa att världens vackraste 

datacenter korats.1 Just datacenter, alltså byggnader eller hela områden fyllda med 

datorhallar, har blivit en fluga i framförallt de nordiska länderna, då det kalla klimatet 

drar ner prislappen för datorhallarnas kylningsbehov. Vissa företag, så som Facebook och 

Google är exempel på bolag som har behov av helt egna datorhallar, då deras 

servermängder är av det större slaget.2 Men det finns flera fördelar med datorhallar än 

bara den fysiska förvaringsplatsen. Den relativt nya el-intensiva verksamheten, som 

engagerat många länder, utmålas som framtida digitala metropoler. En försiktig liknelse 

skulle kunna dras till de städer som vuxit fram kring tågstationer, och som då blivit fysiska 

knutpunkter.3 Ett nätverksmässigt kopplingsnav för olika företag, där den fysiska 

närheten mellan företagens servrar är avgörande för möjligheten att dela information för 

kunders räkning snabbt.4 Om ett företag inte är ute efter snabba informationsutbyten med 

andra bolag, men inte har råd med att skaffa sig en egen datorhall så finns det datorhallar 

som fungerar som ”server-hotell”, med mat i form av el, logi i form av plats och olika 

nivåer av säkerhetslösningar, både fysiskt och digitalt. Exempelvis byggs datorhallar i 

nära anslutning till kärnkraftverk5, där säkerheten redan sen tidigare är mycket hög.  

Colocation, alltså möjligheten att hyra plats för företagets servrar i ett annat bolags 

datorhall, har helt klart utökat möjligheterna för mindre bolag att lagra och effektivisera 

utbyten av information av olika slag, liksom molntjänsterna som exempelvis Amazon 

Web Services erbjuder.6 

 

Datorhallsverksamheten är generellt mycket el-intensiv, även om olika datorhallar av 

olika storlek och kapacitet självklart kräver olika mycket elektrisk kraft (el) för att fungera 

som avsett. El är något som Sverige under lång tid haft gott om och stabil tillförsel på7, 

vilket lett till att man åtminstone tidigare år sett potentialen i att locka hit företag som kan 

                                                
1 Jerräng, M, Techworld from IDG, 16/1 2019 
2 Ström, V, Dagens Industri, 4/4 2017 
3 Arstad Djurberg, Computer Sweden, 5/9 2017 
4 Ström, V, Dagens Industri, 15/9 2015 
5 Arstad Djurberg, Computer Sweden, 26/7 2017 
6 Ström, V, Dagens Industri, 4/4 2017 
7 BCG-rapporten, s. 9 

https://techworld.idg.se/2.2524/1.713144/vackraste-datacenter%2016/1
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dra nytta av den goda eltillgången. Samtidigt kan landet tjäna på datorhallsetableringarna 

dels via inkomsterna i former av skatter, och dels av de i viss mån ökade arbetstillfällena. 

Framgent så kommer man dessutom kunna åtnjuta de indirekta positiva effekter som 

tillkommer för samhället generellt och IT- och kommunikationssektorn speciellt. 

Exempel på dessa positiva effekter kan vara etableringar för nya företag och att 

datorhallarna lockar fler multinationella företag inom närliggande branschområden till 

det geografiska närområdet, vilket i sin tur stärker områdets arbetskompetens. Utöver 

detta öppnar närvaron av multinationella företag upp för nya marknader för svenska 

teknik- och innovationsföretag.8 Men för att kunna matcha de andra nordiska ländernas 

erbjudanden, som för utomstående bolag kan te sig relativt lika vad gäller både colocation 

och egna datorhallar, så var behovet starkt att sänka den svenska skattenivån för el som 

används i datorhallar. Den skattesänkning som blev aktuell är att betrakta som ett s.k. 

statsstöd i form av ett driftstöd9, enligt artikel 107 i Fördraget om Europeiska Unionens 

Funktionssätt (FEUF). 

 

Lag (1994:1776) om skatt på energi (LSE) behandlar skatter som rör olika former av 

bränsle och el. Det är denna lag som blivit relevant för subventioneringarna på energiskatt 

på el kopplat till datorhallarna. I 11 kap. 9 § p. 7 LSE går det, sedan år 2017, att läsa att 

"den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra avdrag för skatt på 

elektrisk kraft som förbrukats i en datorhall hos den skattskyldige." I 11 kap. 15 § LSE 

går vidare att läsa att ”efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar 

beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som 

denne förbrukat i en datorhall. Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden 

mellan det betalda skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock 

endast göras för den del som överstiger 8 000 kronor per kalenderår.” I och med dessa 

lagstöd kunde datorhallsverksamheterna i Sverige växa och frodas. De bolag som hade 

egna datorhallar fick lägre el-kostnader vad gäller den skattemässiga aspekten och de 

priser som server-hotell-datorhallarna kunde erbjuda sina kunder i colocation baserades 

på att datorhallarna kunde få återbetalning för den el som de erbjöd inhyrarnas servrar, 

utöver den elen de själva förbrukade. 

                                                
8 BCG-rapporten, s. 14, 18, 24 
9 Åkerfeldt, Lag (1994:1776) om skatt på energi 11 kap. 9 § p. 7 Karnov 2019-01-01 
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I och med ett nytt ställningstagande från Skatteverket (SKV)10 i september 2018 framkom 

dock en tolkning av begreppet ”förbrukare av el” som att det inte är datorhallsbolagen 

automatiskt som har rätt till den lägre energiskatten, utan att det är "den som förfogar över 

utrustningen som elen förbrukas i som ska anses förbruka elen”. I fall av colocation, där 

datorhallar hyr ut serverplatser till olika bolag, så menar SKV alltså med detta 

ställningstagande att det är ägaren till utrustningen (servern t.ex.) som har möjlighet att 

ansöka om återbetalning för den el som den aktuella utrustningen förbrukat under sin tid 

i datorhallen. Med tanke på syftet med skattelättnaderna som framkommer av förarbetena 

till LSE så kan gemene man fråga sig om SKV:s tolkning av lagen verkligen kan stämma. 

Detta ska vi titta närmare på i denna uppsats. 

  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är: 

1) Att närmare undersöka SKV:s nya tolkning av skattelättnadsregeln i 11 kap. 15 § 

LSE för datahallsverksamhet, med särskilt fokus på hur denna tolkning förhåller 

sig till EU:s regler om statsstöd samt till syftet med skattelättnadsregeln enligt 

dess förarbeten 

2) Att föra en de lege ferenda - diskussion av sambandet mellan 1 kap. 14 och 

11 kap. 15 §§ LSE i ljuset av förarbetena till nyss nämnda lagregler. 

 

För att uppnå detta syfte besvaras följande huvudfrågeställningar: 

• Vem anses vara stödmottagare respektive förbrukare av el enligt LSE? 

• Vem är det som, enligt förarbetena, borde få statsstödet? 

• Vad får en eventuell skillnad mellan utfallen i de två tidigare frågeställningarna 

för konsekvenser för colocation-företag? 

• Om SKV tolkat frågan om vem som ska anses vara förbrukaren av el på ett korrekt 

sätt i sitt ställningstagande11, går det då att uppnå syftet med lättnadsregeln 11 

kap. 15 § även för colocation-företag gällande vem som bör bli stödmottagare? 

                                                
10 SKV:s ställningstagande 
11 SKV:s ställningstagande 
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• Hur borde lagen vara utformad, de lege ferenda, för att statsstödet ska gå till den 

stödmottagare som förarbetena åsyftade? Inom denna frågeställning ingår det att 

hämta inspiration från hur andra länder med liknande skattelättnadsregler har gjort 

för att undvika denna problematik. 

1.3 Disposition: 

Jag kommer inleda med en teoridel, där bland annat beskrivningar gällande lättnadsregeln 

i LSE och dess kontext återfinns. Exempelvis kommer jag förklara syftet och 

utformningen av lättnadsregeln ifråga, samt definitionen av en datorhall, colocation och 

dylika begrepp. I teoridelen kommer sedan en introduktion till de principiella 

utgångspunkterna för hur datorhallarna påverkar Sverige, och hur Sveriges 

förutsättningar påverkar datorhallsföretagen. Därefter tillkommer en genomgång av EU:s 

statsstödsregler ta vid. När dessa delar introducerat läsaren till området är det logiskt att 

applicera statsstödsreglerna på lättnadsregeln. I samband med detta så är det lämpligt att 

exempelvis analysera och diskutera begreppet stödmottagare, och dess sammanhang med 

begreppet brukare av el, samt varför skattelättnaderna ges i form av främst avdrag eller 

återbetalning. Efter detta vidtar en de lege ferenda-diskussion, där den logiska frågan 

följer naturligt gällande huruvida SKV:s ställningstagande innebär en korrekt tolkning av 

lagen (LSE) gällande vem som blir aktuell som stödmottagare vad gäller återbetalning av 

energiskatt på el. Utöver detta tillkommer även frågan om lagen är en korrekt formulering 

utifrån förarbetenas syfte. En tilläggsfråga är även huruvida det är möjligt att med 

nuvarande, eller förändrad, lagstiftning kunna möjliggöra för datorhallarna i Sverige att 

få ta del av skattesubventionen, oavsett om de har colocation-funktion eller inte. Inför 

diskussionen om olika tänkbara lösningar görs en översyn gällande dels hur andra länder 

hanterat sina lättnadsregler, och dels hur andra svenska lättnadsregler i t.ex. 11 kap. LSE 

får sina stödordningar att gå ihop. I uppsatsen, som främst är skriven enligt en 

rättsdogmatisk metod, förekommer även rättspolitiska diskussionsinslag inom området 

utifrån den rådande samhällsdebatten. Huruvida de elintensiva datorhallarna drar mer 

effekt än vad Sveriges stamnät klarar av, och om datorhallarnas placeringar ibland hotar 

annan verksamhet inom kommunerna är exempel på sådana rättspolitiska 

diskussionsfrågor som berörs. 

 



5 
 

1.4 Avgränsningar: 

Jag kommer inte gå in djupare på några andra punktskatter än energiskatt på elektrisk 

kraft. Däremot kommer en genomgång över skatteslagen i LSE generellt att göras för att 

läsaren ska få en överblick över lagens uppbyggnad. Andra skatteslag, lagregler och 

förarbeten än de som uppenbart knyts till uppsatsämnet, kan komma att tas upp om det 

rör jämförelser med- eller förståelse för uppsatsens fokusområden. De fokusområden som 

avses är främst energiskatt på elektrisk kraft (elskatt) för datorhallar och relaterade 

skattelättnader, elskattens koppling till statsstödsregler samt anknytande de lege ferenda-

diskussion. För dessa syften kommer både svenska och utländska källor att kunna beaktas. 

Gällande svensk reglering av elskatt och relaterad skattelättnad för datorhallar så kommer 

uppsatsen främst att behandla 1 kap. 11-14 samt 11 kap. 15 §§ LSE och relaterade 

statsstödsregler i svensk rätt. Även Skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL) och 

Skattebetalningslagen (1997:483) (SBL) kommer omnämnas, men då endast för att 

läsaren ska kunna få en bättre uppfattning av den rättsliga utvecklingen samt kopplingen 

till LSE. 

Från europeisk rätt beaktas främst FEUF och Kommissionens förordning (EU) nr 

651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga 

med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (GBER), samt Rådets 

Direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av 

gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet 

(Energiskattedirektivet). 

Jag kommer inte att djupare beskriva hur statsstödsreglerna fungerar för andra skatter, 

utan endast i förhållande till elskatten. Jämförelser kan dock även här göras med andra 

skatter. Fokus kommer vara på skattelättnaden för stödmottagare och förbrukare av el, 

både ur lagens och förarbetenas perspektiv. En mindre introduktion till statsstödsreglerna 

samt olika relevanta undantag kommer emellertid inkluderas i uppsatsen. Lagar, 

förordningar och direktiv som reglerar statsstöd kommer inkluderas i den mån de är 

relevanta för uppsatsämnet. 

 

Rörande förarbeten så kommer de för LSE att inkluderas i min uppsats, medan resten 

exkluderas såvida de inte används för jämförelser eller uppbyggnad av någon del i 

lagstiftningskedjan för skattelättnader på elskatt för datorhallar. Rapporter, 
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undersökningar eller utredningar som på något sätt lagts till grund för förarbetena kan 

komma att inkluderas i min uppsats. 

 

Avgränsningar gällande doktrin har på sina håll varit en utmaning då bristen på aktuell 

tillgänglig juridisk doktrin inom energiskatteområdet är ett faktum. När det kommer till 

aktuell doktrin på elskatteområdet för datorhallar så är denna näst intill obefintlig. Detta 

kan emellertid kopplas samman med att datorhallsbranschen är ny och ett inte alltför stort 

område. I brist på doktrin har den politiska debatten samt artiklar i flertalet dagstidningar 

och branschspecifika tidningar fått inkluderas i viss mån i uppsatsen, främst kopplat till 

det rättspolitiska temat. Vad gäller tillgänglig juridisk doktrin för statsstödsområdet har 

emellertid utfallet varit något bättre.  

 

När det kommer till praxis så är utbudet också varierande. På området för energiskatt 

generellt så finns en viss mängd svenska rättsfall kopplade till exempelvis 

tillverkningsindustrin, men vid tiden för skrivandet av denna uppsats har ingen praxis 

blivit aktuell på området för skattelättnaderna för elskatt inom datorhallsområdet. På 

statsstödsområdet generellt så finns självklart praxis att tillgå. Emellertid så är 

datorhallarnas verksamhet, och i synnerhet colocation-datorhallarnas verksamhet, både 

ny och skiljer sig från många andra branscher, så är det svårt att kunna dra paralleller till 

andra stödordningar och samtidigt göra datorhallarnas verksamhet juridisk rättvisa.  

 

Ytterligare avgränsningar kan komma att läggas till senare i kapitlen av denna uppsats.  

 

1.5 Metod: 

Jag kommer, i min uppsats, i första hand använda mig av den rättsdogmatiska metoden. 

Med andra ord så kommer jag att applicera svenska juridiska källor på det rättsliga 

problemet för att söka mig fram till en lösning på problemet. I brist på doktrin och praxis 

på det aktuella området så har förarbeten haft stort fokus i och med att det rättsområde 

som behandlas är relativt nytt, samt mycket smalt.12 Vid tillfället för författandet av denna 

uppsats så har mig veterligen inga svenska rättsfall på området blivit aktuella i 

punktskattesammanhang. I uppsatsen kommer även SKV:s material att användas, men 

                                                
12 Korling, F, Zamboni, M (red.), s. 21 
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samtidigt granskas kritiskt främst gällande kopplade texter till skattelättnaderna för 

datorhallar. 

 

Inom rättsdogmatiken så uppkommer ofta frågan ”Vad gäller i detta fall?”, vilket är en 

stor del av det som min uppsats problematiserar och diskuterar, men inte den enda delen.13 

På det rättsdogmatiska området utgår jag ifrån de frågeställningar som beskrivits i avsnitt 

1.2 för att försöka besvara dessa genom att applicera de rättsregler som gäller. Jag utgår 

även ifrån syftet bakom rättsreglerna, för att appliceringen ska ske så korrekt som möjligt, 

och bidra till en rimlig lösning av frågeställningen. Inom den rättsdogmatiska metoden 

kommer jag dels att beskriva reglerna de lege lata, men även använda mig av de lege 

ferenda-perspektivet.14 Till viss del används en kritisk rättsdogmatisk forskningsmetod 

gällande jämförelser mellan syftet med lagen enligt förarbetena, hur lagen blivit (de lege 

lata) samt hur utformningen av lagen borde se ut (de lege ferenda), utifrån förarbetenas 

syfte.15  

 

Inom ramen för de lege ferenda-diskussionen kommer inslag av utländsk rätt att beaktas. 

Inkluderandet av utländsk rätt är inte i syfte att använda en komparativ metod i uppsatsen, 

utan främst till för inspiration för de lege ferenda-perspektivet. 

 

Utöver den rättsdogmatiska metoden används även viss rättspolitisk metod då de 

statsfinansiella frågorna på makro-området för datorhallarnas skattelättnader blir aktuella 

till viss del i diskussionssammanhangen. Den rättspolitiska metoden som sådan är svår 

att definiera, eftersom att ”rättspolitik” som begrepp används i olika sammanhang, och 

inte alltid med likartad innebörd. Min användning av den rättspolitiska metoden 

inbegriper såväl frågor om målen med lagstiftningen, som de juridiska problem som 

uppkommer av lagstiftningens utformning. Att använda sig av enbart en rättsdogmatisk 

metod för att behandla ett ämne som är så nära anknutet till det rättspolitiska området 

skulle innebära att stora delar av de lege ferenda-diskussionerna förlorade sin kontext.  

                                                
13 Korling, F, Zamboni, M (red.), s. 21 
14 Korling, F, Zamboni, M (red.), s. 36 
15 Korling, F, Zamboni, M (red.), s. 39 
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I och med ovan angivna förutsättningar så får de rättsdogmatiska- och rättspolitiska 

metoderna anses lämpliga för att uppfylla syftena med uppsatsen, samt kunna besvara 

frågeställningarna på ett tydligt och konsekvensanalyserande sätt. 

 

1.6 Terminologi: 

• Datacenter - Byggnad som huserar datorutrustning, så som servrar, routrar, switchar och 

brandväggar, samt tillbehör och backup-utrustning anpassad för datorutrustningens 

behov av exempelvis kyla och brandskydd. Datacentrets datorutrustningsutrymme kan 

delas mellan flera företag (s.k. colocation) eller enbart vara avsett för t.ex. det egna 

företagets datorutrustning. Storleken på datacenter varierar, liksom komplexiteten.16 

• Datorhall - Datacenter som uppfyller kraven i 1 kap. 14 § LSE 

• Lättnadsregeln - 11 kap. 15 § LSE 

• Lättnadsreglerna - 11 kap. 15 § LSE samt även 11 kap. 9 § p. 7 och 11 kap. 6 § p. 6 LSE 

• Miljöskatter - Sådana punktskatter som är avsedda att ha en styrande effekt på miljön, 

t.ex. energiskatt. Detta betyder inte att styrningen ur miljösynpunkt är dessa skatters enda 

funktion. 

• Skattelättnader - samlingsnamn för möjlighet till antingen avdrag, återbetalning eller 

frivillig skattskyldighet enligt 11 kap. LSE, beroende på vilken av stödkategorierna som 

stödmottagaren hamnar i. 

• Stödmottagare - den som mottar stöd enligt 1 kap. 11 b § p. 4 LSE 

• Stödordning - ett stöd till en viss bransch eller mottagare formulerat i en godkänd ansökan 

eller som information till EU-kommissionen enligt gruppundantagen 

2. Energibeskattningsområdet - bakgrund, syfte och utformning 

2.1 Inledning 

När någon nämner ordet skatt, så är det första många tänker på att det är ett dyrt men 

nödvändigt ont för att samhället ska gå runt. Gemene man ser för det mesta fördelarna 

med att de offentliga intäkterna till största del finansierar exempelvis vård, skola och 

omsorg. Det är allmänt känt att det finns olika skatter, och att de vid ett första led kan 

delas in i direkta skatter och indirekta skatter, där ett exempel på de direkta skatterna är 

inkomstskatten. Bland de indirekta skatterna hittar man exempelvis mervärdesskatt, samt 

punktskatter. Punktskatterna rör många spridda områden, och man stöter exempelvis på 

                                                
16 Definitionen är en direktöversättning utav Techopedias engelska definition av Data Center 
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dem i skatt på reklam, via den s.k. kemikalieskatten och vad gäller varuskatter på alkohol 

och tobak. Ett samlingsnamn för punktskatter på bränslen och elkraft är energiskatter, och 

många av dessa ingår i gruppen miljöskatter, där även skatter på koldioxid och svavel 

återfinns.17 

Skatter kan även delas in efter sitt syfte. Det kan antingen röra sig om en fiskal skatt, 

vilken har som huvudmål att generera skatteintäkter till staten för att sedan kunna 

finansiera offentliga utgifter, eller så kan det handla om en beteendestyrande skatt av 

exempelvis miljövänlig eller hälsofrämjande karaktär. Fiskala skatter läggs lämpligast på 

konsumtionssidan, för att få så små snedvridande effekter som möjligt på 

resursallokeringen för ekonomin samt för att ge en stabil skattebas som kan generera 

intäkter på lång sikt. Miljöstyrande skatter å andra sidan finns till för att åtgärda 

marknadsmisslyckanden. Exempelvis kan detta ske genom att man lägger på icke-

marknads-prissatta miljökostnader för produktion eller konsumtion. Genom att den 

tillförda miljöstyrande skatten exempelvis gör de mindre önskvärda miljöpåverkande 

beteendena relativt sett dyrare så styr miljöskatten producenter och konsumenter mot mer 

miljömedvetna val. Styrande skatter är emellertid inte att nödvändigtvis se som en 

långsiktig trygghet skatteintäktsmässigt, eftersom målet med de styrande skatterna är att 

minimera skattebasen, t.ex. utsläpp av farliga ämnen. När skattebasen väl är minimerad 

så gott det går så genererar det inte mycket intäkter till staten längre.18 

Många av punktskatterna har just syftet att styra producenten eller konsumenten bort från, 

eller åtminstone minska produktionen eller användningen av en viss oönskad produkt 

eller ett oönskat agerande. Man motiverar exempelvis beskattningen av alkohol och tobak 

med hälsoskäl och av sociala skäl, medan miljöskatterna är till för att begränsa 

exempelvis användningen av fossila bränslen. Till skillnad ifrån de fiskala skatterna har 

inte de styrande skatterna som huvudsyfte att finansiera offentliga utgifter, även om 

intäkterna ändå genererar ett visst tillskott i statskassan. Höjningar av styrande skatter kan 

emellertid motiveras med statsfinansiella skäl, likaväl som vissa fiskala skatter genom sin 

prispåverkan kan styra medborgare eller företag i en miljövänligare riktning. Detta ger 

punktskatterna en dubbel funktion, även om huvudsyftet finns kvar.19 

                                                
17 Carlgren, F, Näringslivets ekonomifakta, 19/10 2015 
18 SOU 2015:87, s. 129 
19 SOU 2015:87, s. 129 
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Om man ser till elskatten, så skiljer den sig lite ifrån de andra energiskatterna. Om den 

vore utformad som en typisk miljöstyrande skatt så skulle det tyda på att staten ville 

begränsa elproduktion eller elkonsumtion. Det är emellertid inte fallet nu, även om elbrist 

börjar bli ett faktum på vissa håll i landet.20 Ur ett miljöstyrande perspektiv så kan man 

dock konstatera att el produceras på olika sätt, och i produktionsstadiet vill staten styra 

elproduktionen åt det mer miljövänliga hållet, och bort från metoder som inkluderar 

fossila bränslen.21  

Elskatten utgör istället i grunden en fiskal skatt, men dess prispåverkan leder förstås även 

till energieffektivitet, eftersom skatten leder till höjda priser, vilket påverkar hur mycket 

el som används.22 Om det är elskattens lagmässigt indelade närhet till de andra 

energiskatterna i LSE, eller blott okunskap om dess ursprungliga särart som får den att 

ofta räknas tillsammans med mer miljöstyrande skatter är svårt att säga. För år 2017 kan 

det exempelvis konstateras att det blev ett tillskott på drygt 74 miljarder kronor i 

skatteintäkter från miljöskatterna. I detta belopp inkluderades även elskatten, trots att dess 

syfte skiljer sig från de miljöstyrande skatternas. 74 miljarder kronor innebär marginella 

intäkter för att finansiera den offentliga verksamheten, helt enligt förväntan från 

miljöstyrande skatter. Historiskt så har energiskatternas fiskala betydelse minskat 

drastiskt med åren. Det kan konstateras i och med att andelen av de totala skatteintäkterna, 

som kommer från energiskatter, har hållit sig stabil de senaste 24 åren, alltså sedan EU-

inträdet, men de totala skatteintäkterna stigit med över 90 procent sedan dess.23 

I slutändan är poängen med de flesta punktskatter att de skattepliktiga varorna ska bli 

dyrare, och att den skattskyldige, som för det mesta är en näringsidkare, övervältrar de 

förhöjda kostnaderna vidare till slutkonsumenten. Detta har punktskatterna gemensamt 

med mervärdesskatten. Punktskatterna skiljer sig samtidigt från 

mervärdesskattesystemet, eftersom punktskatt endast tas ut en gång. Punktskatterna är 

alltså ettledsskatter, även om kostnaderna i sig kan förflyttas i flera led. Men det är alltså 

inte samma sak som med mervärdesskatten som är en s.k. flerledsskatt, där alltså ingående 

                                                
20 Björk, B-O, Expressen, 7/6 2019 samt Törnwall, M, Svenska Dagbladet, 3/6 2019 
21 SOU 2015:87, s. 130 
22 SOU 2015:87, s. 71, 130 
23 Carlgren, F, Näringslivets ekonomifakta, 19/10 2015 
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och utgående mervärdesskatt som huvudregel uppkommer i alla led ut till 

slutkonsumenten.24 

I nationalekonomin talas det ofta om två olika perspektiv, mikro- och makroperspektiv, 

när det handlar om skatters påverkan på konsumtionen i samhället, branscherna och 

marknaden. Mikroperspektivet analyserar producenters och konsumenters samverkan 

på marknader, medan makroperspektivet fokuserar på arbetslöshet, inflation och 

ekonomisk tillväxt, där nationalprodukter och prisnivåer står i centrum.25 Vad gäller 

punktskatternas påverkan ur dessa perspektiv så kan man konstatera att på ett 

makroekonomiskt plan så är punktskatterna icke-neutrala, eftersom de inte skapar 

likvärdiga förutsättningar för näringsidkare innanför och utanför de beskattade 

branscherna. På ett mikroekonomiskt plan brister neutraliteten eftersom det inte heller är 

likvärdiga förutsättningar punktskattemässigt för olika aktörer inom samma bransch.26  

När det gäller det makroekonomiska planet så kan det konstateras att i och med den 

snabba teknik- och branschutvecklingen som sker så hänger inte lagstiftningen alltid med 

gällande exempelvis vilka nya branscher inom elskatteområdet som formas. När lagen 

inte hänger med så skapas det snedvridningar mellan olika sektorer, där vissa åtnjuter 

skattelättnader medan andra inte gör det. Eftersom att många branscher även utvecklas 

kan det också leda till svårigheter med att formulera lagar som står sig trots teknik- och 

branschutveckling.27 När det kommer till det mikroekonomiska planet så gestaltas 

konkurrensen mellan olika företag inom samma bransch exempelvis inom 

datorhallsbranschen. I och med att staten formulerar ett slags tekniskt tröskelvärde och 

även verksamhetsmässiga kriterier gällande vilka datacenter som kan åtnjuta 

skattelättnader, så uppstår en snedvridning gentemot andra datacenter inom branschen, 

vilka betalar full elskatt utan möjlighet till exempelvis återbetalning. Det generella syftet 

med skatteregler är att de ska vara neutrala, enligt den s.k. neutralitetsprincipen, för att 

inte påverka vare sig den skattskyldiges val eller ekonomin i stort. Det är därför värt att 

                                                
24 Olsson, S, s. 17-18 
25 Elsässer, B, s. 158-159 
26 Olsson, S, s. 18 
27 SOU 2015:87, s. 142 
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notera att punktskatterna skiljer sig från detta, då deras syfte faktiskt är att just ge 

ekonomisk påverkan.28 

2.2 Energibeskattningens utveckling 

Indirekta skatter har funnits åtminstone sedan 1600-1700-talet i de europeiska länderna.29 

Men punktskatter inom energiområdet började inte bli aktuellt förrän bortåt mitten på 

1900-talet.30 Då infördes bl.a. de allmänna energiskatterna.31 Det gjordes även 

omfattande höjningar av punktskatterna generellt, för att öka de offentliga inkomsterna 

när inkomstskatterna redan låg på så höga nivåer att det inte var lämpligt att höja dem 

mer. 32 

De sista decennierna av 1900-talet ökade energibeskattningen vad gäller statsfinansiell 

betydelse. Emellertid saknades det långt in på 1900-talet generella förfaranderegler för 

punktskatter, eftersom den första inte kom förrän år 1959. Närmare år 1984 började det 

bli tal om en ersättare, i form av Lag (1984:151) om punktskatter och 

prisregleringsavgifter (LPP). Det skedde en harmonisering gällande energibeskattningen, 

så att den omfattades av både LPP och enskilda skatteförfaranderegler. Regler i SBL 

anpassades senare för att ersätta de tidigare i LPP, och som vi alla vet så ersattes SBL av 

SFL år 2012.33 SFL ska i punktskattesammanhang endast tillämpas på beslut om 

punktskatt, så i och med 12 kap. 1 § LSE så ges möjlighet att överklaga andra beslut enligt 

LSE, så som t.ex. att ett företag inte blivit godkänd som upplagshavare eller 

lagerhållare.34 

Inför inträdet i EU under mitten av 1990-talet så behövde Sverige anpassa mycket av sin 

lagreglering till olika unionsdirektiv. På punktskatteområdet så harmoniserades vissa 

lagar inom miljöskatteområdet genom bildandet av LSE, medan andra lagar anpassades 

till EU:s regler på andra sätt. Några exempel på lagar vars innehåll senare kom att ingå i 

LSE i EU-anpassade former var lagen (1957:262) om allmän energiskatt aktuell, liksom 

lagen (1961:372) om bensinskatt och lagen (1990:582) om koldioxidskatt. Gemensamt 

                                                
28 Lodin, S-O, m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, Studentlitteratur (uppl. 14), 2013, s. 
3, 45 
29 Se SOU 1991:52, s. 20 
30 Olsson, S, s. 19 
31 Carlgren, F, Näringslivets ekonomifakta, 19/10 2015 
32 Olsson, S, s. 19 
33 Olsson, S, s. 20, samt SOU 2000:46, s. 211-224 
34 Åkerfeldt, Lag (1994:1776) om skatt på energi 12 kap. 1 (kommentar 354) Karnov 2019-01-01 
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för dessa lagar var att de fokuserade på konsumtion och hade relativt nära 

områdesmässiga samband med varandra. Andra lagar, som exempelvis Lag (1982:1201) 

om skatt på viss elektrisk kraft och lag (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft 

från kärnkraftverk inkluderades inte i LSE vid införandet. Anledningarna till att de valdes 

bort beskrivs främst gälla att då dessa lagar fokuserade på produktion snarare än 

konsumtion så skulle de endast träffa ett fåtal skattskyldiga, och ha ett begränsat samband 

med resten av lagarna som skulle ingå i den nya lagen LSE. Dessa lagar anpassades därför 

inför EU-inträdet på andra sätt istället. Värt att nämna om införandet av LSE är även att 

i brist på tid inför EU-inträdet hann ett yttrande från lagrådet inte inhämtats i förväg. 35 

2.3 Energiskattens syfte 

Enligt Näringslivets Ekonomifakta, en del av Svenskt Näringsliv, är energiskatternas 

syfte i hög grad att styra användningen och produktionen av energi för att uppnå 

nationella och internationella mål inom miljö och energipolitik. 36 Främst hjälper skatten 

i den bemärkelsen till med att skapa en effektivare energianvändning.37 Ända sedan 

början var huvudsyftet dock att dessa skatter skulle hjälpa till att finansiera den 

gemensamma välfärden. Koldioxidskatten, som kom i samband med skattereformen 

1990/91, fick energibeskattningen att gå mot en mer miljöstyrande inriktning, vilket med 

tiden ledde fram till den gröna skatteväxlingen i maj 2001. I och med den så kvalificerade 

energiskatterna in bland de skatter som höjts mest under de senaste decennierna.38 

2.4 LSE - uppbyggnad 

2.4.1 LSE:s skatteområde för bränslen 

Tillämpningsområdet för LSE framkommer via 1 kap, där det fastslås att ”skatt ska 

betalas till staten för bränslen och elektrisk kraft” (1 kap. 1 § LSE). I 1 kap. framkommer 

det även att det finns olika sorters miljöskatter inom LSE, som exempelvis Energiskatt 

och Koldioxidskatt, men även Svavelskatt (1 kap. 2 § LSE). Gällande vilka bränslen som 

beläggs med vilken skattesats så beror det på bränslets s.k. KN-nummer.39 Dessa nummer 

kan liknas vid personnummer fast inom området för bränslen, eller ännu mer preciserat, 

ett siffersystem som fungerar liknande Carl von Linnés indelningar av djur och växter. 

                                                
35 Se prop. 1994/95:54 lag om skatt på energi, s. 45-47 
36 Carlgren, F, Näringslivets ekonomifakta, 19/10 2015 
37 Dir. 2014:72, s. 2 
38 Carlgren, F, Näringslivets ekonomifakta, 19/10 2015 
39 Se t.ex. 1 kap. 2a och 1 kap. 3 §§ LSE samt 2 kap. 1 och 2 kap. 1a §§ LSE 
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Varje bränslesort har ett eget KN-nummer, i enlighet med den kombinerade 

nomenklaturen, och dessa är uppbyggda genom avdelningar, kapitel och 

underavdelningar av kapitel. Klassificeringen av KN-numren bestäms med ledning av 

aktuell lydelse av tulltaxenumren.40 Utöver bränslen så inkluderas även s.k. 

energiprodukter av olika slag under samma miljöskattegrundande paraply.41 Syftet med 

lagen rent miljömässigt är bl. a. att minska användningen av vissa bränslen som påverkar 

miljön negativt eller endast finns att tillgå i begränsad mängd. Men syftet är även att ställa 

om till miljövänligare alternativ vad gäller vissa av energiprodukternas 

användningsområden. Exempel på användningsområden som LSE reglerar gäller 

motorbränsle, och uppvärmningsbränsle.42 Att man valt just dessa områden är för att de 

medför extra påverkan för naturen. Utöver de olika miljöskatterna framkommer i 1 kap. 

även innebörden av vissa uttryck, som exempelvis ”datorhall” (1 kap. 14 § LSE) och 

”stödmottagare” (1 kap. 11b § LSE). 

Koldioxidskatt och Energiskatt regleras i kap. 2 LSE, medan Svavelskatt återfinns i kap. 

3 LSE. De följande kapitlen fram till och med kap. 10 rör vem som är skattskyldig, när 

skattskyldigheten inträder, avdrag, återbetalning samt skattebefriade 

användningsområden och skattebefriade förbrukare m.m. 

2.4.2 LSE:s elskatteområde 

Utöver bränslen så regleras beskattning på el i LSE. Enligt huvudregeln så gäller att el 

som förbrukas i Sverige är skattepliktig (11 kap. 1 § LSE). Hela det 11:e kapitlet i LSE 

behandlar beskattning och skattelättnad för olika branscher som nyttjar el. Vad gäller 

möjligheten att göra avdrag för elskatt så blir det aktuellt för branscher som exempelvis 

tillverkningsindustrin, datorhallsverksamhet, i spårbundna transportmedel och i 

metallurgiska processer (11 kap. 9 § LSE). Det finns också en återbetalningsmöjlighet, 

vilken har andra stödmottagare än de som finns på avdragssidan. Branschmässigt så 

varierar även möjligheterna till återbetalning lite jämfört med på avdragssidan, men 

                                                
40 Avsnitt 1, 1 st. Kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001, om ändring av 
bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om 
Gemensamma tulltaxan 
41 Se Artikel 2, Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av 
gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet gällande vad som ska ses som 
energiprodukter 
42 Se punkt 22 samt artikel 2 p. 3 i Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en 
omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet 
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många branscher förekommer i båda lagrummen, t.ex. datorhallsverksamheterna, 

spårbundna transportmedel och tillverkningsindustrin. Utöver dessa så förekommer även 

exempelvis jordbruks-, skogsbruks och vattenbruksbranscherna i 

återbetalningssammanhang, liksom sjöfartsbranschen med området landström (11 kap. 

12-15 §§ LSE). 

2.4.3 Strukturen i LSE:s elskattekapitel 

Elskatten, så som den är utformad i 11 kap. LSE, utgör en förbrukningsskatt.43 Den tas 

bara ut med en skattesats från och med den 1 januari 2017. Lägre skatt fås genom avdrag 

eller återbetalning.44 Kapitlet har som tidigare nämnts sin grund i huvudregeln, enligt 1 

§, att el som förbrukas i Sverige är skattepliktig om inte annat följer av 2 §. Relevant att 

belysa är här att det inte spelar någon roll varifrån elen levereras eller på vilket sätt den 

producerats.45 Vad gäller beloppet så framkommer det enligt LSE 11 kap. 3 §, att 

energiskatt generellt ska betalas med 34,7 öre per förbrukad kilowattimme el. Vem som 

är skattskyldig fastslås av 11 kap. 5 och 6 §§ LSE, där 6 § tar fasta på vilka som kan bli 

frivilligt skattskyldiga, och tyngden ligger i att den skattskyldige då beräknas förbruka 

mer än 10 GWh el per kalenderår inom vissa, i lagen uppräknade, områden. 

Skattskyldig för energiskatt enligt 11 kap. 5 § LSE ”är den som i Sverige framställer 

skattepliktig elektrisk kraft (producent)”, den som ”är nätinnehavare”, den som är 

godkänd som ”frivilligt skattskyldig” och den som ”innehar ett elnät för vilket koncession 

inte meddelats och som via detta elnät för in elektrisk kraft till Sverige”. I 1 kap. 17 § 

LSE definieras nätinnehavare som ”den som överför elektrisk kraft med stöd av en 

koncession enligt 2 kap. ellagen (1997:857).” I 1 kap. 17a § LSE definieras vad som är 

ett koncessionspliktigt nät, nämligen ”ett ledningsnät som omfattas av en nätkoncession 

som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857)”. Definitionen däri kompletteras 

av 2 kap. 2 § st. 1 ellagen (1997:857) där det anges att ”en nätkoncession ska avse en 

ledning med i huvudsak bestämd sträckning (nätkoncession för linje) eller ett ledningsnät 

inom ett visst område (nätkoncession för område).” Detta kan ytterligare tydliggöras med 

förklaringen att nätkoncession för linje handlar om bl.a. kraftledningar i stamnätet och 

regionledningar som transporterar elen från producenter till eldistributörer. 

                                                
43 Åkerfeldt, Lag (1994:1776) om skatt på energi 11 kap. Karnov 2019-01-01 
44 SKV:s information om energiskatt på el 
45 Åkerfeldt, Lag (1994:1776) om skatt på energi 11 kap. 1 § Karnov 2019-01-01 



16 
 

Nätkoncession för område avser exempelvis ledningar med lägre spänning som går direkt 

till elkonsumenterna.46 Exempel på företag som äger elnät är E.ON, Vattenfall och 

Ellevio, medan de största elproducenterna i Sverige är Vattenfall, Uniper, Fortum, 

Statkraft och Skellefteå Kraft.47 

Skattskyldigheten inträder enligt huvudregeln för den skattskyldige antingen när den 

skattepliktiga elen överförs till någon som inte är skattskyldig, eller när den förbrukas av 

den skattskyldige (11 kap. 7 § p. 1). För de skattskyldiga som innehar ett elnät för vilket 

koncession inte meddelats och som tar in el i Sverige via detta elnät så inträder 

skattskyldigheten redan när överföringen av elen sker till Sverige (11 kap. 7 § p. 2). 

Om förbrukningen av el överstiger 10 GWh/kalenderår så kan elförbrukaren ansöka om 

att bli frivilligt skattskyldig enligt 11 kap. 6 § LSE. Denna möjlighet tar sikte på 

likviditeten för de elförbrukare som förbrukar el i mycket stor omfattning. För andra 

elförbrukare så finns det möjligheter att få avdrag på eller återbetalning av energiskatt på 

el. Reglerna för detta återfinns i 11 kap. 9-10, 12-15 §§ LSE. Möjligheten till avdrag är 

inriktad på den skattskyldige, medan återbetalningarna tar sikte på den som förbrukat 

elen.  

Avseende återbetalning inkluderas ibland ett krav på att förbrukaren inte är skattskyldig 

(11 kap. 13-15 §§ LSE). Vissa villkor vad gäller möjligheterna till avdrag och 

återbetalning framkommer även i 11 kap. 16-17 §§ LSE. I enlighet med 11 kap. 16 § LSE 

finns exempelvis möjlighet att ansöka om återbetalning av energiskatt per kalendermånad 

istället för per kalenderår, om förbrukaren når upp i minst 150 000 kWh/kalenderår.48 

Möjligheten till att ansöka om återbetalning per kalendermånad om man förbrukar el i 

större omfattning var tidigare avsedd att gälla för återbetalning per kalenderkvartal.49 

Fördelen med att kunna ansöka om återbetalning per kalendermånad eller kalenderkvartal 

jämfört med per kalenderår rör främst likviditeten hos de företag som sådan återbetalning 

blir aktuellt för. Om företagen slipper ligga ute med mycket pengar i upp till ett år så 

gynnar det inte bara ränta på ränta-effekten för de pengar som återbetalningen rör, utan 

                                                
46 Jönsson, Ellag (1997:857) 2 kap. 2 § Karnov 2019-01-01 
47 Se Svenska kraftnät och Internaut AB:s sida över nätområden samt Konkurrensverkets rapport 
”Konkurrensen i Sverige 2018”, s. 266 
48 Se även blankett SKV 5365, ansökan om medgivande (el) 
49 Prop. 2016/17:1, s. 262 
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även likviditeten, och för den delen även kassaflödet, för de företag vars elförbrukning 

sker i större omfattning. Mer elförbrukning innebär mer ekonomiska utlägg och sämre 

likviditet. Mer utlägg innebär även mer pengar som inte kan nyttjas eftersom de istället 

finns som tillgångar i form av fordringar till SKV. Att få en försämrad likviditet, och 

möjligen ett sämre kassaflöde på grund av att återbetalningen sker så pass sällan i en 

konkurrensutsatt marknad kan verka påfrestande på företagen. För att kunna få 

återbetalning per kalendermånad så behöver företaget som önskar detta ansöka om ett 

medgivande hos SKV på blankett ”SKV 5365”, och få detta beviljat. 

Innebörden av benämningen förbrukning ”i större omfattning” ovan har ändrats i 11 kap. 

LSE de senaste åren, från att ha inneburit en förbrukning på 250 000 kWh/kalenderår50 

till att nu endast uppgå i 150 000 kWh/ kalenderår (11 kap. 16 § LSE). Gränsen på 

250 000 kWh/ kalenderår ansågs praktisk då det för de fallen inte skulle bli fråga om 

någon risk att de företag som ansökte om återbetalning (då per kalenderkvartal) inte skulle 

passera tröskelvärdet, eftersom detta beräknades passeras redan inom det första 

kalenderkvartalet under de förutsättningarna.51 I och med sänkningen till 150 000 kWh/ 

kalenderår så kunde likviditetsfördelarna komma fler mindre datorhallar till gagn, utöver 

de större företagen som åtnjutit de kortare återbetalningstiderna sedan tidigare.  

Hur mycket energiskatt som ska betalas bestäms enligt huvudregeln utifrån en mätning 

av energiinnehållet i den elektriska kraften. Eftersom det är svårt att få ett mer rättvisande 

underlag än det som framkommer vid en mätning, så är det logiskt att det är att föredra i 

största möjliga mån. Undantag från detta kan dock bli aktuellt om särskilda skäl 

föreligger. Om det är fallet kan det medföra att energiskatten bestäms på andra grunder 

än just mätning av den elektriska kraften. I tredje hand går det att göra en 

skälighetsbedömning vad gäller beräkningen av hur mycket energiskatt som ska betalas 

(11 kap. 8 § LSE). Både de skattskyldiga och de frivilligt skattskyldiga omfattas av denna 

regel.52  

Energiskatten är som tidigare nämnts 34,7 öre per förbrukad KWh enligt nuvarande 

lagstiftning. Det lägre skattebeloppet på 0,5 öre/KWh skapar en mellanskillnad till 

skattebeloppet som föreligger enligt huvudregeln. Genom att ta den mellanskillnaden 

                                                
50 Prop. 2016/17:1, s. 266 
51 Prop. 2016/17:1, s. 266 
52 Prop. 2016/17:1, s. 262 
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multiplicerat med antalet förbrukade KWh så framkommer beloppet som blir aktuellt för 

avdrag eller återbetalning för respektive skattenedsättningsansökare (11 kap. 9 § p. 6 samt 

11 kap. 15 § 2 st. LSE). Relevant att nämna är dock att det i förbrukningssammanhang 

för datorhallar endast kan bli aktuellt med återbetalning för det belopp som överstiger 8 

000 SEK per kalenderår, i enlighet med 11 kap. 15 § 2 st. LSE. Motsvarande tröskelvärde 

förekommer även för återbetalning rörande el som använts i tillverkningsprocesser i 

industriell verksamhet (11 kap. 14 § LSE).  

I förarbetena går det att utläsa att gränsvärdet är utformat som ett tröskelvärde för att inte 

ta alltför stora resurser från SKV i anspråk, samt för att inte ge incitament till mer 

elförbrukning än nödvändigt.53 Samtidigt är tröskelvärdet utformat för att inkludera de 

företag som är verksamma inom tillverkningsindustrin eller i datacenterbranschen och, 

som tidigare nämnts, anses konkurrensutsatta och elintensiva samtidigt som de är 

skyddsvärda. Dessa företag verkar på marknader där de inte kan kompensera för nationellt 

bestämda skatter och dylika avgifter, vilket motiverar skattelättnaden. Att tröskelvärdet 

satts till det belopp det gjorts motiveras med att detta belopp inte blir så pass betungande 

konkurrensmässigt att det påverkar företagens förutsättningar att överleva. Visserligen 

framkom det att mindre företag skulle kunna få svårare att överleva, eftersom 

tröskelvärdet utgör en större andel av de pengar som de inte kan få återbetalda, jämfört 

med betydelsen som beloppet har för större företag. Å andra sidan så har de mindre 

företagen mindre elförbrukning, och därför lägre elkostnader, jämfört med många större 

datacenter. Beloppet är avvägt för att ge påtaglig effekt hos el-användaren.54 

2.5 Lättnadsregeln i 11 kap. 15 § LSE 

Lättnadsregeln i 11 kap. 15 § LSE skapar möjlighet till återbetalning för elskatt som 

förbrukats i datorhallar. Återbetalningen fungerar på motsvarande sätt som finns 

beskrivet i avsnittet som handlar om strukturen i 11 kap. LSE. Med andra ord så får de 

företag som förbrukat el i datorhallar som dels uppfyller vissa tekniska krav, och som 

också har datorhallsverksamhet som sin huvudverksamhet, möjlighet till återbetalning på 

elskatten för den el som de förbrukat i datorhallen.55 Motsvarande reglering för möjlighet 

                                                
53 Prop. 2016/17:1, s. 265 
54 Prop 2016/17:1, s. 266 
55 SKV:s information om lägre skatt för vissa datorhallar 
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till avdrag enligt 11 kap. 9 § 7p LSE fungerar på liknande sätt men riktar in sig på de 

skattskyldiga istället.  

2.5.1 Avsikten med skattelättnaden 

Från början var avsikten med skattelättnaden, som lättnadsregeln ger, att locka fler företag 

som bedriver elintensiv verksamhet via större datorhallar till Sverige. Enligt förarbetena 

lades nivån för vad som skulle kunna räknas som elintensiv verksamhet vid 0,5 megawatt 

installerad effekt på datorhallarna, men efterhand har denna gräns sjunkit till 0,1 

megawatt.56 Förarbetena förtydligar även att den huvudverksamhet som ska bedrivas i 

dessa datorhallar endast inbegriper informationstjänstverksamhet, 

informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme och tillhörande tjänster. 57  

Den konkurrensutsatthet som råder internationellt för t.ex. datorhallsbranschen är bl.a. 

kopplad till ländernas respektive attraktionskraft för utländska direktinvesteringar i form 

av datorhallar. Direktinvesteringarna kan skapa arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, 

utöver tillskott i de offentliga finanserna för det land som får dem. Bestämningsfaktorerna 

gällande hur attraktivt ett land är för direktinvesteringar beror på bl.a. geografiska 

aspekter, så som naturresurser och geografisk infrastruktur, men även tillgång till 

kvalificerad arbetskraft och närhet till andra företag. 58 Fördelarna som Sverige anses ha 

konkurrensmässigt på området gäller dels det kyliga klimatet och den trygga 

elförsörjningen, men även närhet till flera tekniska universitet exempelvis i norra delarna 

av landet, vilket genererar kompetent arbetskraft. Innan lättnadsreglerna för datorhallar 

tillkom för svensk del så låg den svenska skatten exempelvis på ca 60 gånger så mycket 

som våra danska grannars beskattning av motsvarande elanvändning i 5MW-datacenter.59 

Detta är inte något man, enligt mig, kan kalla konkurrenskraftiga beskattningsnivåer för 

datorhallsbranschen. 

Utöver den internationella konkurrensen om just direktinvesteringar så är det ett faktum 

att konkurrens alltid råder både mellan företag och mellan länder, och att det är mycket 

svårt att på ett smidigt sätt hålla dessa båda konkurrenssituationer under full kontroll rent 

allmänt. Exempelvis kan man tänka sig att ett land försöker skapa så lite nationell 

                                                
56 Prop. 2017/18:1, s. 468 ff 
57 SOU 2015:87, s. 315-318 
58 SOU 2015:87, s. 157 
59 SOU 2015:87, s. 235 (se tabell 11.5 i förarbetet) 
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snedvridning som möjligt mellan olika branscher inom elskatteområdet genom att ha 

samma skattesatser för alla branscher. Konsekvensen av detta kan bli att snedvridning 

istället skapas internationellt om landets skattesatser är lägre eller högre än genomsnittet 

för respektive bransch.60  

2.5.2 Vilka avvägningar gjordes gällande vilka mottagare som skulle träffas av 

skattelättnaden, och vilka borde ha gjorts 

I förarbetena har man ansett att konkurrensutsattheten inte rör alla bolag som har en 

datorhall som skulle kunna falla inom de tekniska kriterierna. Detta gör att 

huvudverksamhetskravet också är en viktig del i definitionen av de datorhallar som anses 

i behov av ekonomiskt stöd. Det återspeglas i lagen genom de exemplifierade 

verksamheterna (1 kap. 14 § LSE). SKV uttryckte i sitt remissvar en oro för att vissa 

bolag, som har en datorhall som uppfyller de tekniska kraven, skulle utnyttja situationen 

trots att inte datorhallsverksamhet är deras huvudverksamhet. Det är nämligen inte 

ovanligt att datorhallsverksamhet bedrivs i mindre skala i många typer av företag. Genom 

möjligheten att göra om bolagsstrukturen så att datorhallen och den relevanta 

verksamheten hamnar i exempelvis ett dotterbolag, så uppnås datorhallsverksamheten 

som huvudverksamheten i dotterbolaget, och återbetalningsmöjligheten blir ett faktum. 

Regeringen resonerade som så att det saknades ”tillräckliga skäl att utestänga avknoppade 

företag som bedriver stödjande datacenterverksamhet till det företag som det förstnämnda 

företaget avknoppats från”.61  

I förarbetena konstaterades även att datorhallar som översteg en kapacitet i form av en 

sammanlagd installerad effekt på 0,5 megawatt var så pass elintensiva och 

konkurrensutsatta att statsstöd var en nödvändig väg att gå för att fortsatt upprätthålla 

Sveriges roll bland de ledande inom IT-branschen.62 Denna gräns sänktes senare till 0,1 

megawatt vid årsskiftet mot år 2018. Detta beskrivs närmare i avsnitt 2.6.  

Vad som man däremot inte alls tog upp i förarbetena, men som man borde ha diskuterat, 

är de olika rollerna som datorhallarna har beroende på om deras verksamhet är inriktad 

på colocation eller inte. Slutförbrukaren av el blir troligen inte densamme för en datorhall 

som hyr ut serverutrymme, jämfört med en datorhall som enbart inhyser de egna 

                                                
60 SOU 2015:87, s. 152-155 
61 Lagrådsremissen, s. 70 
62 SOU 2015:87, s. 201 
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servrarna. Men lagen, som den är utformad nu fokuserar på just elförbrukaren som 

stödmottagare, och det är självfallet lagen som gäller framför exempelvis förarbeten, ifall 

de skulle ställas emot varandra. Däremot är också förarbetena grunden för lagen, vilket 

leder till att om lagen går emot förarbetena, och det inte beror på att samhällets utveckling 

gjort att nya förarbeten och en helt ny utformning av lagen skulle vara på sin plats, så 

kanske åtminstone lagen behöver anpassas till att bättre stämma överens med sitt syfte. 

2.6 Vad är då en datorhall och varför ska sådana ha skattelättnader 

Definitionen av en datorhall framkommer i 1 kap. 14 § LSE. Den säger att det med en 

datorhall ”avses en anläggning där en näringsidkare, som huvudsakligen bedriver 

informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme 

och tillhörande tjänster, utövar sådan verksamhet, och vars sammanlagda installerade 

effekt uppgår till minst 0,1 megawatt.” Med begreppet anläggning menas enligt 

förarbetena ett datacenter.63 Utöver detta är lagrummet tydligt med att avgränsa bort 

effekten för kyl- och fläktanläggningar från den sammanlagda installerade effekten som 

utgör minimikravet på 0,1 megawatt. Enligt förarbetena så förekom diskussioner med 

branschen gällande vilka datacenter som skulle ingå i datorhallsdefinitionen, och då falla 

in under den lägre skattesatsen. 64 Den sammanlagda installerade effekten på 0,1 

megawatt (1 kap. 14 § 2 st. LSE), som idag är ett minimikrav, är relativt ny. Tidigare låg 

minimikravet på 0,5 megawatt, vilket ansågs vara en lämplig avgränsning enligt 

förarbetena. Anledningen att gränsen först sattes där var att efterforskningar under 

utredningsstadiet visat på att de flesta som bedrev sådan verksamhet som skattelättnaden 

ville värna om låg inte under den nivån av installerad effekt i sina datacenter. 65 

Hur mäter man då upp denna installerade effekt? Enligt förarbetena så är det i första hand 

genom att man utgår från utrustningens märkeffekter, alltså de effektmärkningar som 

tillverkaren angivit för respektive produkt. Om denna märkeffekt skulle saknas, eller är 

uppenbart felaktig så måste företaget som vill få möjlighet till återbetalning mäta och 

dokumentera effekten, samt härleda de beräkningar som blir aktuella för den ansökta 

återbetalningen.66 

                                                
63 SOU 2015:87, s. 318 
64 SOU 2015:87, s. 318-319 
65 SOU 2015:87, s. 318-319 
66 Prop. 2016/17:1, s. 448 
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Vad gäller kriteriet ”huvudsakligen”, motsvarande den huvudsakliga verksamheten, så 

framkommer i förarbetena att det rör sig om att minst 75 % av företagets verksamhet som 

ska vara inriktad på någon av de uppräknade verksamheterna i lättnadsregeln.67 För att 

komma fram till hur stor andel av verksamheten som inkluderas i sådan verksamhet som 

regeln hänvisar till så utgår man lättast från företagets registrerade SNI-koder gällande 

deras verksamhet.68 Vissa datorhallar har dock inte blivit registrerade utifrån de SNI-

koder som främst motsvaras av datorhallsverksamhet, utan förekommer under 

verksamhet för fastighetsuthyrning.69 Dessa datorhallar sysslar ofta med så kallad 

colocation. 

Eftersom datorhallarna anses vara både el-intensiva och konkurrensutsatta, samtidigt som 

Sverige vill satsa på den starkt växande industrin som datorhallsinvesteringarna innebär, 

så är skattenedsättningar ett sätt att närma sig målet med att locka hit företag med 

datorhallsverksamhet till Sverige.70 

2.7 Vad innebär verksamhetsområdet samlokalisering/colocation 

Colocation, eller samlokalisering om man skulle översätta ordet till svenska, innebär att 

en datorhall hyr ut utrymme i form av exempelvis server-racks eller tomma servrar som 

olika företag kan nyttja. Man skulle kunna se det som ett slags server-hotell.71 Datorhallar 

som sysslar med colocation får ibland fel verksamhetsbeskrivning eftersom de hyr ut 

utrymme, vilket skulle kunna falla in under fastighetsuthyrning. Poängen är dock att det 

finns andra verksamhetsbeskrivningar som troligen passar dessa verksamheter bättre, då 

huvudsyftet med colocation-företagens uthyrning inte främst gäller den fysiska platsen 

där servern blir placerad, utan vad datorhallens utbud i övrigt genererar i form av 

exempelvis säkerhet, kylning, strömomvandling och närhet till andra företags servrar i 

vissa fall. I bilaga 1 vill jag illustrera colocation genom att representanter för 

datorhallsföretaget med colocation-verksamhet (personer med orange tröjor) hjälper 

representanter från olika företag att placera sina servrar i datorhallens serverrack-platser. 

Denna bilaga ger en bättre bild av hur serverrack ser ut, och gör det därför lättare för 

mindre tekniskt insatta personer att ta till sig att colocation är mer än en ren 

                                                
67 Prop. 2016/17:1, s. 449 
68 SOU 2015:87, s. 203-204 
69 SOU 2015:87, s. 203 
70 BCG-rapporten, s. 23 samt SOU 2015:87, s. 315 
71 Crystone AB, Colocation, Odefinierat publiceringsdatum 
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placeringsfråga, eller om man talar i termer av SNI-koders innebörd, så är det fråga om 

bra mycket mer än fastighetsuthyrning.  

Ett exempel på där närheten till andra servrar spelar en stor roll är hos NASDAQ, 

eftersom informationsutbytet går snabbare ju närmare servrarna befinner sig varandra. Då 

NASDAQ hela tiden behöver ha den senaste informationen om olika kursändringar, så är 

de beroende av närheten till servrar som har tillgång till den aktuella informationen, på 

samma sätt som högfrekvenshandeln är beroende av colocation med NASDAQ:s 

servrar.72 Ett exempel på colocation-företag som erbjuder tjänster av liknande slag är 

InterXion.73 Andra colocation-företag man också kanske hört talas om är Bahnhof och 

Verizon, men det finns många fler än dessa i Sverige.74 

Även om datorhallar hyr ut serverutrymme, så kräver servrarna som hyr in sig ofta att den 

el som datorhallarna får från elnätet förädlas innan den kan användas till servrarna. Utan 

förädlingen så skulle många servrar gå sönder, eftersom att de, liksom andra produkter 

som körs med el, har olika behov gällande exempelvis spänning.75 Datorhallarnas 

möjlighet till att generera anpassad el till servrarna bör dock inte ses som att datorhallarna 

är producenter av den anpassade elen ifråga, utan snarare som en mellanhand som 

omvandlar den redan befintliga elen. 

2.8 Sammanfattning av kapitlet 

Punktskatter har historiskt sett funnits mycket länge. LSE, som reglerar 

energibeskattning av olika slag, utformades i samband med Sveriges inträde i EU. 

Energibeskattningsområdet är en del av punktskatteområdet, som i sin tur återfinns 

bland de indirekta skatterna. Strukturen i LSE är uppdelad i en del för bränsle och en del 

för elskatt. Inom elskatteområdet i LSE hittar man huvudregeln som säger att el som 

förbrukats i Sverige är skattepliktig, samt diverse möjligheter till att få avdrag, 

återbetalning eller räknas som frivilligt skattskyldig. Skattelättnaderna beräknas som en 

mellanskillnad mellan 34,7 öre/förbrukad KWh och 0,5 öre/förbrukad KWh. 

                                                
72 Lindroos, K, Palmgren, P, Yle, 13/5 2018 
73 InterXion Sverige AB, 2019 
74 Data Center Map ApS, Odefinierat publ. datum 
75 Zirn, T, Computer Sweden, 19/4 2011 samt ExternIT AB, 2017 
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3. Principiella utgångspunkter 

3.1 Inledning 

Min avsikt med det här kapitlet är att kort beskriva hur relationen mellan elproducenter, 

elhandelsbolag och elkonsumenter ser ut. Jag vill även beskriva vilka fördelar det finns 

att locka just datorhallsverksamhet till Sverige. Att få datorhallar att etablera sig i Sverige 

är dock inte enbart positivt, jag kommer därför även att beröra vilka nackdelar det kan 

innebära. 

3.2 Elens väg från producent till konsument 

Elektricitet produceras via exempelvis vind-, vatten-, och kärnkraftverk. Rent praktiskt 

så går elen sedan för det mesta ut i stamnätet, för att sedan passera regionnäten och 

slutligen ledas genom de lokala elnätverken till el-användarna, som exempelvis är hushåll 

eller industrier så som datorhallar. Ur ett ekonomiskt perspektiv så hamnar elen efter sin 

produktion oftast på elbörsen. Elproducenterna säljer där elen till olika elhandelsföretag 

som får bjuda på den. Elhandelsbolagen säljer därefter vidare elen till elkonsumenterna, 

som dels betalar för att få elen till sina nät, och dels för att sedan förbruka den.76 För 

illustration till detta, se bilaga 2. 

3.3 Fördelar med att ha fler datorhallar i Sverige 

Det är bra för BNP eftersom att industrin troligen kommer fortsätta växa i och med 

samhällets behov av datornära tjänster.77 Att få hit fler datacenter gynnar även svensk 

konkurrenskraft och gör det lättare för den svenska IT-industrin att närma sig de globala 

IT-jättarna. Ryktet internationellt om att vara i framkant inom IT/datorhall/teknik gör att 

fler får upp ögonen för Sveriges möjligheter gällande branschen. Det kan även inbringa 

lite fler arbetstillfällen, om än inte så många.78 Datacentren påverkar även 

samhällsmässigt i form av att de som bygger och arbetar i datorhallarna behöver boende, 

mat, skola till barnen och dyl. tjänster som efterfrågas. Genom att större företag etablerar 

sig i regionen blir den även internationellt marknadsförd, vilket leder till att fler får upp 

ögonen för området runt datorhallen.79 Det är dessutom bra för miljön att Sverige erbjuder 

grön el/förnybar el, från bland annat vattenkraft, jämfört med om företagen istället skulle 

                                                
76 Stridh, M, Svenska kraftnät, 4/7 2017 
77 Arstad Djurberg, Computer Sweden, 26/7 2017 
78 Lindström, Computer Sweden, 10/6 2016 
79 BCG rapporten, s. 18-19  
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välja att bygga datorhallarna någonstans där elen inte är förnybar. Ytterligare en fördel 

med Sverige miljömässigt är att vi satsar på spillvärmen och att den ska bli fjärrvärme, så 

att man återvinner energin.80 Innan skattelättnaden för vissa datorhallar infördes i Sverige 

så upplevdes konkurrensen som relativt snedvriden eftersom att andra nordiska 

grannländer redan etablerat skattenedsättningar på olika vis, och därför upplevdes som 

mer attraktiva för datorhallsföretag.81 

3.4 Nackdelar med att ha fler datorhallar i Sverige 

Om stamnätens utbyggnader inte blir färdiga förrän på 10-15 år så är det svårt att få 

effekten att räcka till fler datorhallsinvesteringar under tiden på de platser där 

effektsituationen redan är ansträngd. Det leder till frågan om datorhallsindustrin verkligen 

är under utveckling eller snarare under avveckling. Enligt en rapport från Boston 

Consulting Group (BCG-rapporten), liksom förarbetena så är två av de stora 

attraktionskrafterna med Sverige just den stabila elproduktionen och driftsäkra elnät.82 

Nu har vi inte hur mycket el som helst att tillgå längre och hushållen kan inte bara nyttja 

elen på natten, likväl som datorhallarna inte kan det. Datorhallarnas kapacitet är ju 

beroende av hur många som använder sig av exempelvis telekommunikation samtidigt. I 

och med att färre använder den på natten så behöver inte datorhallarna arbeta lika hårt då 

heller. 

El- och effektbrister blir risker att ta med i kommunernas planering då datorhallarna är 

elintensiva i sin verksamhet. Elbristen komplicerar situationen både för de boende i 

områdena som datorhallarna befinner sig i, och även för nya företag som önskar etablera 

sig i området men får nobben eftersom elförsörjningen inte räcker till för fler 

etableringar.83  

Utöver elbristen så är en problematik med datorhallsetableringarna att många företag vill 

göra snabba affärer. Det kompliceras av att många kommuner behöver tid på sig för att 

utreda dels om man kan sälja marken datorhallsföretagen efterfrågar till företagen, och 

dels om elen räcker till. Att tiden för utredning ibland tar lite tid är något som uppfattas 

                                                
80 Olofsson, P, Energi & Miljö, 21/3 2018 
81 Lindström, Computer Sweden, 10/6 2016 
82 SOU 2015:87, s. 47, BCG-rapporten, s. 23 
83 Se Westrin, S, Dagens Nyheter, 21/4 2019 samt Törnwall, M, SvD, 3/6 2019 
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som mycket byråkratiskt av många företag.84 Företagen föredrar ett alternativ där 

försäljningarna går snabbt, då det i många fall rör sig om börslistade/börsregistrerade 

företag, som inte vill ha för mycket spekulation och risker för att insiderinformation 

kommer ut innan deras köp är klart. Det är självklart viktigt att företagshemligheter 

gällande planerade datorhallsexpanderingar hålls hemligt, men det måste ställas mot 

ansvaret kommunen har för marken som eventuellt säljs, samt om elnäten klarar av 

etableringen, vilket inte längre är självklart. Enligt Energiföretagen får t.ex. inte 

Stockholm en större el-kapacitet förrän år 2027.85 Hos kommuninvånarna finns också 

risker att de känner sig överkörda gällande sin möjlighet att påverka kommunens framtid 

i och med att kommunens beslutsorgan inte i vissa fall hittills kunnat utreda 

försäljningsmöjligheterna ordentligt innan de skrider till verket och säljer marken.86 

Ännu en negativ aspekt är att i vissa fall så är det skog som avverkas för att marken ska 

användas till att bygga datorhallar. I och med de skogsbränder som härjat, och i och med 

att skog hjälper till för att omvandla koldioxidutsläppen till syre så är min mening att 

kanske det inte just är skog som ska skövlas i första taget för att skaffa mark till 

datorhallar. 

3.5 Vad är det som attraherar företag att placera sina datorhallar i Sverige? 

Dels så attraherar det kalla klimatet, då det ger mindre utgifter för kylning av datorhallen, 

speciellt i de norra delarna av Sverige. Även den stabila elproduktionen och de 

välfungerande elnäten med få strömavbrott är starka attraktionsfaktorer för 

datorhallsföretagen. Utöver detta så önskar många företag sig en mer miljövänlig profil, 

vilket Sverige kan leverera i form av grön el från exempelvis vatten- och vindkraft. 

Genom att återvinna överskottsvärmen från datorhallarna i form av uppvärmning av 

bostäder så kommer företag ännu närmare en miljövänlig profil.87 

3.6 Vad är riskerna för företagen att placera sina datorhallar i Sverige? 
Sverige har sålts in bland datorhallsföretag som ett land där trygg tillgång till grön el till 

konkurrensmässiga priser och ett kallt klimat är grundpelare. Men om väldigt många företag 

nappar på erbjudanden att placera sina datorhallar i Sverige så kan vissa utmaningar komma utav 

detta. Om många företag investerar i datorhallsbyggen i Sverige så kan det bli svårt att få 

                                                
84 BCG-rapporten, s. 24 samt Arstad Djurberg, J, Computer Sweden, 5/9 2017 
85 Rydegran, E, Energiföretagen, 19/9 2018 
86 Se t.ex. Westrin, S, Dagens Nyheter, 21/4 2019 
87 Se t.ex. Ellevio AB, 8/11 2017 
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exempelvis effekten att räcka till. Oavsett hur mycket el som skulle kunna produceras samtidigt 

utifrån exempelvis ett kärnkraftverk eller ett vattenkraftverk, så är det bara en viss mängd av 

denna el som stamnäten kan skicka vidare genom elledningarna. Ifall då många stora elintensiva 

datorhallar samtidigt vill ha tillgång till denna el via stamnäten så räcker det tillslut inte till, 

eftersom stamnätens effektbegränsningar sätter stopp. Innan stamnäten uppdaterats effektmässigt 

för att få igenom mer el så kommer stamnätets effektbegränsningar ligga till grund för hur många 

elintensiva verksamheter, och för den delen andra verksamheter, som kan etablera sig och få el 

levererat via elledningar kopplade till stamnäten.  

Utöver effektbristen så pratas det även om elbrist. Risken för elbrist, om den inte är kopplad till 

effektbristen i stamnäten, skulle kunna uppstå ifall exempelvis många datorhallar var kopplade 

till lokala nät i närheten av ett vattenkraftverk, och detta vattenkraftverk inte skulle kunna leverera 

tillräckligt med el för att täcka behoven hos de datorhallarna som finns i närheten. I norra delarna 

av Sverige är det emellertid i nuläget inte lika akut att lösa detta problem eftersom att elen i detta 

fall räcker till de elintensiva verksamheterna. Men detta hänger självfallet på att verksamheterna 

som behöver elen inte belastar stamnäten för att få den, utan främst lokala elnät som i princip 

leder elen direkt in i datorhallarna. Problemet som kan uppstå gällande elbrist från olika 

energikällor kopplas istället till att svenskarnas elbehov ständigt ökar, samt att fler datorhallar, 

fler elbilar och andra elintensiva verksamheter kräver både bättre effekt, men i framtiden även en 

större produktion av el än nu.88  

På samma sätt som att elbrist, och främst effektbrist är risker för samhället om alltför många 

datorhallar etablerar sig i Sverige, så blir det en investeringsrisk för företagen själva om 

eltillförseln inte längre är att anse som stabil. Det är därför av stor vikt att datorhallsföretagen 

främst placerar sina datorhallar nära olika former av kraftverk, och inte använder sig av stamnäten 

för att tillgodose sin elanvändning. På så sätt skulle åtminstone fler datorhallar kunna få del av 

den gröna elen. Effektbrist är det ju inte fråga om främst i norr, utan mer i storstäderna, som 

främst använder sig av stamnätet för sin elförsörjning.89 Sen är det å andra sidan naturligt att 

företagen ofta vill placera sina datorhallar centralt, dels för att det blir närmare för dem som 

arbetar i datorhallarna, och ibland för att det är närmare till exempelvis företag som vill att deras 

servrar ska kunna befinna sig fysiskt närmare andra företags servrar för att öka på hastigheten i 

interaktionen dem emellan. Det senare nämndes även lite närmare i avsnitt 2.7. 

                                                
88 Ellevio AB, 22/3 2019 
89 Ellevio AB, 22/3 2019 
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Företag utgår från fyra olika faktorer när de väljer vart de ska placera sina datorhallar. Dessa fyra 

är: 

• Kostnaderna 

• Latensen - vilket mäts i millisekunder och innebär tiden det tar att skicka ett datapaket 

från en plats till en annan 

• Tiden det tar innan datorhallen kan komma in på marknaden - kopplat till bl.a. tiden det 

tar att få byggtillstånd för en viss plats mm. 

• Risken 

Om dessa faktorer inte lever upp till vad datorhallsföretaget vill ha för ett visst land, eller om 

något annat land vid en samlad bedömning ger ett bättre erbjudande så är det logiskt att företaget 

väljer den plats för sin datorhall som bäst uppfyller datorhallsföretagets önskningar.90 

3.7 Sammanfattning av kapitlet 

Den el som produceras säljs oftast av elproducenterna via elbörsen till elhandelsföretag 

som i sin tur säljer elen vidare till elkonsumenter. Fördelarna med att locka datorhallar 

till Sverige är att det är en framtidsbransch som gynnar svensk konkurrenskraft och gör 

det lättare för svenska It-företag att närma sig de globala IT-jättarna. En nackdel med att 

attrahera elintensiv verksamhet så som datorhallar är att det kan uppstå såväl el- som 

effektbrist. 

4. EU:s reglering; förordningar, direktiv och statsstödsregler 

4.1 Inledning 
I detta kapitel kommer jag beskriva de EU-regler som Sverige behövt ta hänsyn till i utformandet 

av skattelättnadsreglerna för datorhallar. Exempelvis så presenteras Energiskattedirektivet och 

gruppundantagsförordningen GBER, men även varför det är av yttersta vikt att länderna följer 

statsstödsreglerna och inte delar ut statsstöd till företag som inte är berättigade till detta. 

4.2 Energiskattedirektivet 

Reglerna som finns i LSE är anpassade till Energiskattedirektivet.91 Enligt 

Energiskattedirektivets grundregel så ska all förbrukning av el beskattas. I direktivet finns 

vissa minimiskattenivåer som varje medlemsstat måste uppfylla vid elbeskattning, samt 

vissa områden som kräver obligatorisk skattebefrielse i vissa situationer. Utöver detta har 

                                                
90 BCG-rapporten, s. 9-10 
91 Se SOU 2015:87, s. 65 
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även medlemsstaterna enligt direktivet möjligheter att ge skattesänkning eller fullständig 

skattebefrielse i vissa ytterligare situationer. Bland annat handlar möjligheterna om 

differentiering mellan yrkesmässig och annan användning, där den yrkesmässiga 

användningen kan åtnjuta lägre skattenivåer. Utöver detta kan rådet efter enhälligt beslut 

bevilja medlemsstater 6-åriga eller kortare tillstånd av särskilda politiska hänsyn gällande 

införanden av ytterligare befrielser eller skattenedsättningar i enlighet med artikel 19. 

Dessa stöd kan även förnyas vid behov. Sverige utnyttjade denna möjlighet exempelvis 

för att kunna möjliggöra införandet av skattesänkningen för elförbrukningen i hushåll och 

för serviceföretag på vissa håll i norra Sverige.92 

 

Möjligheten att kunna ge statsstöd i form av skattenedsättning till elförbrukarna i vissa 

datorhallar beror emellertid inte enbart på Energiskattedirektivet. Det som ger 

stödordningar, som är utformade enligt Energiskattedirektivets villkor, möjlighet att 

motta stöd är artikel 44 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 

2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden 

enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (GBER). GBER hör till 

gruppundantagsförordningarna, och kommer behandlas mer i avsnitt 4.3.4.  

 

4.3 EU:s statsstödsregler 

4.3.1 Statsstöd - huvudregeln 

Statsstöd regleras främst i EU-fördraget artikel 107 till 109 (FEUF) (samt i en del 

förordningar). I dessa artiklar stadgas exempelvis att det inte anses förenligt med den inre 

marknadens behov av att alla konkurrerar på samma villkor ifall stöd, eller hjälp av 

statliga medel, ges av en medlemsstat och detta snedvrider eller hotar att snedvrida 

konkurrensen och därmed påverkar handeln mellan EU-länderna till vissas företags eller 

produktioners fördel. GBER:s definition av begreppet stöd, enligt artikel 2 punkt 1, 

inkluderar varje åtgärd som uppfyller samtliga kriterier som anges i artikel 107.1 FEUF. 

4.3.2 Undantag till huvudregeln 

Huvudregeln är alltså att allt stöd som inte uttryckligen framgår av artiklarna eller i något 

annat särskilt beslut från Kommissionen är otillåtet. Men vissa former av statsstöd måste 

                                                
92 Prop 2016/17:1, s. 254-255 
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man dock tillägga är tillåtna enligt artikel 107 FEUF. Vid naturkatastrofer eller andra 

sällsynta händelser, liksom för att bevara kulturarv är vissa former av statsstöd 

nödvändiga och då tillåtna.93 Anledningen till att detta belyses är för att understryka den 

höga nivån av restriktivitet i huvudregeln om att statsstöd inte är tillåtet. Tillåtna 

stödåtgärder kan dock även motiveras som exempelvis att stödet som ges är av mindre 

betydelse, eller att nyttan med stödet bedöms större än skadan som sker gällande 

konkurrensen. Statsstöd kan generellt sett inte bli aktuellt utan förhandsgranskning och 

godkännande, enligt det s.k. genomförandeförbudet, vilket minskar risken för godtycke 

gällande huruvida nyttan är större än skadan på konkurrensen. Förhandsgranskningen går 

till på så sätt att medlemsstaterna anmäler sina planerade stödåtgärder till EU-

kommissionen i enlighet med artikel 108.3 FEUF. Om statsstödet anses tillåtet kan 

medlemsstaterna införa åtgärderna som planerat. Det finns dock ofta undantag till 

undantagen, så också när det gäller kravet på godkännanden av statsstöd från EU-

kommissionen. Om stödet omfattas av de s.k. gruppundantagen eller är av mindre 

betydelse, s.k. de minimis, och villkoren som finns i förordningarna på området efterlevs 

så behövs inget godkännande.94 

4.3.3 De minimis-reglerna 

Det finns fyra olika förordningar, som kommissionen tagit fram, som går under ”de 

minimis - stöd”, även kallade stöd av mindre betydelse, som kan undantas från kravet på 

förhandsgranskning. De rör exempelvis stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, 

fiskeri- och vattenbrukssektorn, företag som tillhandahåller tjänster av allmänt 

ekonomiskt intresse samt en mer generellt utformad förordning om stöd av mindre 

betydelse.95 För att ett stöd ska anses vara av mindre betydelse så är den generella 

beloppsgränsen per tre beskattningsår 200 000 Euro, vilket man även benämner som det 

individuella taket.96 Motsvarande belopp för det individuella taket rörande 

jordbrukssektorn, respektive fiskeri- och vattenbrukssektorn är emellertid lägre, och 

innefattar endast 15 000 Euro respektive 30 000 Euro.97 

                                                
93 Lundin, O, Björkman, U, 2018, s. 55-57 
94 SKV:s rättsliga vägledning gällande vilka stöd det offentliga får ge 
95 SKV:s rättsliga vägledning gällande vilka stöd det offentliga får ge 
96 Se artikel 3.2 i förordning nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 
och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse 
97 Se artikel 3.2 i förordningarna 1408/2013 av den 18 december 2013 
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4.3.4 Gruppundantagen 

När det gäller gruppundantagen så har EU-kommissionen beslutat om tre stycken 

undantag; Den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER), 

Gruppundantagsförordningen för fiskeri- och vattenbruksproduktion (FIBER) samt 

Gruppundantagsförordningen om vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och 

skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden (ABER). Dessa förordningar anger vilka 

sorters stödåtgärder som inte behöver anmälas till kommissionen innan de genomfört, då 

de är undantagna från den skyldigheten. GBER:s och FIBER:s tillämpning är i nuläget 

beslutad att gälla mellan den 1 juli 2014 och den 31 december 2020. 98 

Om ett statligt stöd utformats enligt villkoren i exempelvis GBER så är stödet tillåtet, 

men om kraven enligt GBER inte följs så leder det till att stödet blir anmälningspliktigt, 

och då omfattas av ett genomförandeförbud innan det beslutats om huruvida det är tillåtet 

av kommissionen. GBER inkluderar olika typer av särskilda stöd, så som nedsättningar 

av eller befrielse från miljöskatter.99 Där framkommer bl.a. att nedsättning av miljöskatter 

enligt villkoren i Energiskattedirektivet anses vara förenliga med den inre marknaden, 

och undantas från anmälningsskyldigheten för statsstöd till kommissionen förutsatt att 

villkoren artikel 44 samt kap. 1 i GBER är uppfyllda.  

Villkoren som aktualiseras är att skattelättnaden ska innebära att en minimiskattenivå 

fortfarande betalas, samt att stödmottagarna väljs på transparenta och objektiva grunder. 

Utöver detta ska skattelättnaden utformas så att den innebär en minskning av den 

tillämpliga miljöskattesatsen eller på betalning av ett fast ersättningsbelopp, eller en 

kombination av metoderna. För Sveriges del så sker minskningen i form av en 

återbetalning av mellanskillnaden mellan den tillämpliga miljöskattesatsen och 

minimiskattenivån, där den senare framkommer av Bilaga 1 till Energiskattedirektivet. 

Skattebefrielse från elskatt är, för svensk del, aktuellt enligt gruppundantaget GBER. Den 

observante läsaren noterar troligen i sammanhanget att statsstödet som kopplas till 

skattelättnader för elskatter möjliggörs för miljöskatter, men att den svenska elskatten i 

                                                
om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av 
mindre betydelse inom jordbrukssektorn respektive 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av 
artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse 
inom fiskeri- och vattenbrukssektorn 
98 Prop 2016/17:1, s. 256 samt SKV:s rättsliga vägledning gällande vilka stöd det offentliga får ge 
99 SKV:s rättsliga vägledning gällande vilka stöd det offentliga får ge 
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grunden var en fiskal skatt. Även om den fiskala betydelsen för energiskatter generellt 

minskat med åren så har inte det ursprungliga fiskala syftet försvunnit helt för elskatten. 

Min egen uppfattning om varför elskatten ändå kan anses räknas som en miljöskatt i 

GBER-sammanhang kommer av att uppdelningen mellan fiskala skatter och 

miljöstyrande skatter t.ex. enligt förarbetena till LSE inte påverkar GBER:s definition av 

miljöskatter. Även om en nationell skatt är att anse som fiskal till grunden så kan den falla 

in under GBER:s miljöskattedefinition om den uppfyller dess villkor. Enligt artikel 2 

definition 119 GBER beskrivs en miljöskatt som följer: ”en skatt vars specifika 

beskattningsunderlag har tydliga negativa effekter på miljön, eller vars syfte är att vissa 

verksamheter, varor eller tjänster ska beskattas så att miljökostnaderna ingår i priset 

eller att producenter och konsumenter styrs mot miljövänligare verksamheter”. Utifrån 

detta så framkommer alltså att elskatten exempelvis faller in under 

miljöskattedefinitionen genom att producenter och konsumenter styrs mot miljövänligare 

verksamheter. Det kan tänkas att både eleffektivisering, samt politikens önskan om 

miljövänligare produktion av el faller in under den definitionen. Genom att beskatta 

förbrukning av el så ökar behovet av energieffektivisering (se avsnitt 2.1). 

Sverige har, gällande skattelättnaden för el som förbrukas i datorhallar, underrättat 

kommissionen vid två tillfällen.100 Vid första tillfället registrerades underrättelsen den 27 

januari 2017, och gällde själva införandet av skattelättnaden som sådan för el som 

förbrukats i datorhallar.101 Den andra underrättelsen, som registrerades den 24 januari 

2018 rör en ändring gällande statsstödet, då LSE ändrade förutsättningarna för 

minimikravet på datorhallarnas sammanlagda effekt som gick från 0,5 till 0,1 

megawatt.102 

Sverige är inte ensamma om att se fördelarna med gruppundantagen vad gäller 

skattelättnadsmöjligheterna för datorhallsbranschen. Även Finland utnyttjar 

möjligheterna till skattelättnader på ett liknande sätt. De skiljer sig dock lite i sin 

utformning av motsvarande skattelättnadsregel för datorhallar. Detta kommer jag 

behandla närmare i avsnitt 6.2.4. 

                                                
100 Se SA.50232 samt SA. 47455 
101 Se SA. 47455 
102 Se SA. 50232 
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4.3.5 Konsekvenser om inte gruppundantagen följs 

Om GBER:s, eller någon annan av gruppundantagens regler, inte följs kan det ha olika 

effekter beroende på ur vems perspektiv som det gäller. Gemensamt är dock att dessa blir 

hårda/mycket kännbara oavsett vilken roll man har. Om exempelvis ett stöd lämnats till 

ett företag i svårigheter eller, för den delen, till fel mottagare, så gäller för stödmottagaren 

att om man tagit emot olagligt stöd så ska man betala tillbaka detta med ränta. Undantag 

kan i vissa fall ges enligt EU-rätten (3 § lagen [2013:388] om tillämpning av Europeiska 

unionens statsstödsregler), men tolkningen är mycket restriktiv vad gäller detta. I och med 

att preskriptionstiden för statsstöden är 10 år enligt artikel 17, Rådets förordning (EU) 

2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt (Genomförandeförordningen), så kan ränta på 

ränta effekten göra att summorna som ska återbetalas är mycket högre än vad som för 

stödmottagaren är möjligt. Även om det leder till att företaget som fått ett felaktigt stöd 

måste sättas i konkurs på grund av återbetalningen så måste denna ändå fullgöras.103 Den 

stödgivande myndigheten, som i Sveriges fall är SKV, ska då återkräva det otillåtna stödet 

från stödmottagaren, inklusive ränta (2 § lagen [2013:388] om tillämpning av Europeiska 

unionens statsstödsregler).104 

För Sverige som medlemsland så kan konsekvenserna av att inte följa statsstödsreglerna 

leda till fördragsbrott och böter ifall det vill sig riktigt illa. Till en början initieras 

skriftväxlingar mellan kommissionen och regeringen, där regeringen får förklara sig 

gällande förutsättningarna för det anade regelbrottet, så att det går att reda ut huruvida fel 

begåtts och vidden av det. Utefter vad svaren ger så kan kommissionen välja att gå vidare 

till en utredning.105 Om Sverige vägrar följa EU-kommissionens beslut så kan det leda 

till att talan väcks inför EU-domstolen, vilket i sin tur kan leda till böter om Sverige anses 

ha gjort sig skyldiga till fördragsbrott.106 

                                                
103 SKV:s rättsliga vägledning gällande konsekvenserna ifall reglerna om statligt stöd inte följs 
104 SKV:s rättsliga vägledning gällande konsekvenserna ifall reglerna om statligt stöd inte följs 
105 SKV:s rättsliga vägledning gällande konsekvenserna ifall reglerna om statligt stöd inte följs 
106 Se SKV:s rättsliga vägledning gällande konsekvenserna ifall reglerna om statligt stöd inte följs samt 
t.ex. artikel 14 och 16 i rådets förordning 2015/1589 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 
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4.3.6 Företag som inte får beviljas statsstöd trots undantagen 

Viktigt att nämna är dock att statsstöd inte får beviljas till företag som antingen befinner 

sig i ekonomiska svårigheter, eller som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till 

följd av ett kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre 

marknaden. Bestämmelser för detta återfinns exempelvis i 1 kap. 12 § LSE, 11 kap. 17 § 

LSE samt artikel 1.4 GBER. Gällande de omständigheter som innebär att ett företag 

befinner sig i ekonomiska svårigheter så kan exempel på sådana omständigheter vara att 

aktiekapitalet, eller det egna kapitalet - om det rör sig om ett handelsbolag eller 

kommanditbolag, är förbrukat till hälften. Andra exempel som tyder på ett företag i 

ekonomiska svårigheter är ifall företaget är föremål för ett kollektivt insolvensförfarande 

eller får undsättnings- eller omstruktureringsstöd. Tidpunkten för när bedömningen ska 

göras gällande huruvida ett företag är eller inte är i ekonomiska svårigheter kopplas till 

då stödet anses beviljat, vilket i sin tur brukar infalla i samband med då företaget ifråga 

lämnar in en skattedeklaration, gällande avdrag t.ex., eller då företaget ansöker om 

återbetalning.107 

För att kunna få ge statligt stöd enligt gruppundantagsförordningarna så måste stödlandet 

uppfylla de krav från kommissionen som kommer i form av att vissa uppgifter om 

stödmottagarna offentliggörs på en webbplats.108 Genom att förmedla stödet som avdrag 

eller återbetalning som huvudregel kan SKV dels få in allt underlag som behövs för 

offentliggörandena om stödmottagarna, och även se så att de företag som ansöker om stöd 

inte är i ekonomiska svårigheter. Men det finns även en ytterligare aspekt som är värd att 

titta närmare på. Genom att kunna se vilka företag som söker stöd, istället för att stödet 

betalas ut utan dylik motprestation så får myndigheten även mer kontroll över vilka 

företag som stödet delas ut till, jämfört med vilka företag eller branscher som stödet är 

avsett att stötta. Varför detta är viktigt återkommer jag till i avsnitt 6.1.3.3. 

4.3.7 Stödordningar och vissa risker med dessa 

Alla de statliga stöd som faller under artikel 107.1 FEUF och utgörs av skattebefrielse för 

de ändamål som räknas upp i regler hänvisade till utifrån 1 kap. 11 a § LSE är att se som 

separata stödordningar. Alla aktiva stödordningar har antingen underrättats kommission 

                                                
107 SKV:s rättsliga vägledning från år 2019 gällande tidpunkten för bedömning av om ett företag är i 
ekonomiska svårigheter samt prop. 2015/16:159, s. 44 
108 Prop. 2016/17:1, s. 269-270 
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via gruppundantagen eller beslutats bli godkända av kommissionen.109 Vad gäller de 

regler som datorhallarnas skattelättnad så återfinns de i punkt 14. Även skattelättnad för 

värme eller kyla som levereras för att användas i datorhallar återfinns i punkt 12, men det 

är alltså en helt annan stödordning som det rör sig om än den lättnadsregel som rör avdrag 

eller återbetalning för el som förbrukats i datorhallar. 

Effekten för värme-och kylanordningar för datorhall får inte heller räknas med i den 

installerade effekten, som tidigare nämnts (1 kap. 14 § 2 st. LSE), då det alltså finns andra 

stöd som fokuserar på det området. Det är även svårt att kunna motivera att dessa 

anläggningar skulle kunna anses ingå i den installerade effekten eftersom det finns så 

många olika alternativ för hur man t.ex. kyler en datorhall, och alla dessa inte använder 

el som primär energikälla.110 Detta skulle rent logiskt kunna innebära att exempelvis mer 

effektmässigt lämpliga metoder, eller miljövänligare metoder inte skulle ses lika aktuella 

att använda ifall företaget skulle få lägre kostnader genom att använda el för kylningen 

eftersom att även den elen skulle ingå i skattelättnaden, och då vara svår att konkurrera 

med som kylningsmetod rent ekonomiskt. Med andra ord skulle det riskera att snedvrida 

marknaden vad gäller olika alternativ för kylning, vilket avsikten med lättnadsreglerna i 

11 kap. 9 § p. 7 och 11 kap. 15 § LSE självfallet inte är.111 

Det ska även tilläggas att det inte bara är nationellt stöd, utan även stöd på kommunal 

nivå som inkluderas i begreppet statsstöd. Exempelvis om en kommun stödjer viss privat 

verksamhet med ekonomiska bidrag, så som hyressubventioner eller att sälja mark eller 

egendom under marknadspris så är även detta en fråga om statsstöd. För att statsstöd ska 

komma på tal så är det fyra olika rekvisit som behöver uppfyllas. Först och främst så ska 

det vara en överföring av statliga eller kommunala medel. Stödet ifråga ska sen gynna 

vissa företag eller viss produktion. Det ska dessutom snedvrida eller hota att snedvrida 

konkurrensen, och till sist påverka handeln mellan medlemsstaterna. Att rekvisiten är 

förhållandevis öppna gör att de träffar en större mängd av olika stöd till näringsidkare, 

vilket gör det lättare att fånga upp tillfällen när det är frågan om statsstöd.112 

                                                
109 Åkerfeldt, Lag (1994:1776) om skatt på energi 1 kap. 11 a §  Karnov 2019-01-01 
110 SOU 2015:87, s. 319 
111 SOU 2015:87, s. 319 
112 Lundin, O, Björkman U, 2018, s. 56-57 
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4.4 Sammanfattning av kapitlet 

Lättnadsreglerna för den svenska elskatten är att anse som ett driftsstöd i form en 

nedsättning av en miljöskatt. Detta driftstöd är tillåten enligt EU-rätten, även om statsstöd 

enligt huvudregeln inte är tillåtet. Statsstödet rättfärdigas genom gruppundantaget GBER. 

Utöver GBER finns andra undantag till huvudregeln i form av de minimis-reglerna och 

vissa specifikt inriktade gruppundantagsförordningar; ABER och FIBER. Om 

statsstödsreglerna inte följs så kan detta få dyra konsekvenser för exempelvis landet som 

brutit mot statsstödsreglerna likväl som för de företag som fått ogiltiga stöd utbetalda. 

Det är förbjudet att ge statligt stöd åt företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter. 

 

5. Kopplingen mellan statsstödsreglerna och lättnadsregeln 

5.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag att beskriva vilken EU-rättslig reglering som ligger till grund 

för hur den svenska lättnadsregeln utformats. Jag kommer även att beröra begreppet 

”förbrukare av el” och vad det har för innebörd för vem som anses vara stödmottagare. 

5.2 Vad gjorde att Sverige ansåg att skattelättnaderna bäst utbetalades som 

återbetalning, avdrag eller via frivillig skattskyldighet 

Vid utformningen av bl.a. lättnadsregeln i 11 kap. 15 § LSE så konstaterades att 

statsstödregleringen från EU krävde att företagen som mottog stöd var tvungna att i förväg 

lova att de inte hade några ekonomiska svårigheter och dyl. I och med att den svenska 

lagen saknade dessa lagregleringar på området så uteslöts sådana utformningar av stöd 

som inte krävde någon startprestation från stödmottagaren.113 Genom att forma stödet 

som avdrag eller återbetalningar så är det lättare för staten att kontrollera till vilka bolag 

som stöd ges, samt att dessa intygat att de inte är i ekonomiska svårigheter. De 

stödmottagare som får stöd över en viss beloppsgräns (500 000 Euro per år) måste 

dessutom uppge vissa uppgifter som samlas på en webbplats för publicering för att det 

ska kunna överblickas av t.ex. kommissionen.114 

                                                
113 SOU 2015:87, s. 68-69 
114 SKV:s rättsliga vägledning gällande inhämtande av statistikuppgifter 
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I och med att det, som tidigare nämnts, finns vissa undantag från huvudregeln om att 

statsstöd är förbjudet så är det dessa undantag som skapar olika möjligheter för 

medlemsstaterna att kunna stödja olika verksamheter, exempelvis när det gäller olika 

skattenedsättningar eller bidrag.115 Eftersom att skattelättnader kan förenkla för vissa 

branscher att etablera sig och utvecklas, så kan det i värsta fall snedvrida konkurrensen 

om ett land har mycket förmånligare beskattning än ett annat vad gäller branschområdet 

ifråga. 

Enligt lagkommentaren till 11 kap. 9 § p. 7 LSE116 så framkommer det att det statsstöd 

som blir aktuellt för skattelättnaderna är att se som ett driftstöd enligt artikel 107 i FEUF. 

Detta driftstöd faller dock inom ramen för GBER, mer specifikt enligt artikel 44: ”Stöd i 

form av nedsättning av miljöskatter enligt direktiv 2003/96/EG”, vilket alltså åsyftar 

Energiskattedirektivet. Det som tas upp i artikeln är att enligt punkt 1 så ska sådana 

stödordningar som är av formen nedsättning av miljöskatter, och som uppfyller 

Energiskattedirektivets villkor anses vara förenliga med den inre marknaden i förhållande 

till artikel 107.3 i FEUF. Konsekvensen blir att de ska undantas från 

anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 FEUF. Det är dock under förutsättning att 

villkoren i GBER:s artikel 1 och artikel 44 är uppfyllda.  

När det gäller artikel 1 så uppfylls villkoret i och med att GBER är tillämplig på stöd till 

miljöskydd (punkt c). Vidare i artikel 44 så framkommer i punkt 2 att det ska röra sig om 

transparenta och objektiva kriterier för hur de som beviljas skattenedsättning väljs ut, 

samt att åtminstone Energiskattedirektivets fastställda minimiskattenivå ska betalas av de 

som beviljats stöd. Den minimiskattenivå, enligt Energiskattedirektivet, som är aktuell i 

dagsläget är 0,5 öre.117 I artikel 44 punkt 3 framhålls även att stödordningar, som är av 

formen skattenedsättningar, ska baseras på en minskning av den tillämpliga 

miljöskattesatsen, eller på betalningen av ett fast ersättningsbelopp, alternativt en 

kombination av de två metoderna. För Sveriges räkning så är den aktuella metoden att de 

som får driftstöd får det genom återbetalning av en stor del av miljöskatten, i form av 

mellanskillnaden mellan den svenska elskattesatsen och 0,5 öre per förbrukad KWh. 

                                                
115 SKV:s rättsliga vägledning gällande Statligt stöd 
116 Åkerfeldt, Lag (1994:1776) om skatt på energi 11 kap. 9 § p. 7 (kommentar 338) Karnov 2019-01-01 
117 Bilaga 1 till Energiskattedirektivet 
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5.3 Vem är stödmottagare och vem är förbrukaren av el 

Stödmottagaren, som den är beskriven enligt 1 kap. 11b § p. 4 LSE, är den som ”förbrukat 

elektrisk kraft för något av de uppräknade ändamål som avses i 11 a § p. 13-19” (1 kap. 

LSE). I p. 14 av dessa återfinns datorhallarnas skattelättnadsregler hänvisade. I dessa 

lättnadsregler, samt i 11 kap. 6 § p. 6 gällande frivillig skattskyldighet så hänvisas alltid 

till begreppet ”förbrukare” (av el för ett skattebefriat ändamål), som den som kan få 

skattenedsättning. 

Utifrån förarbetena förstår man att någon definition av stödmottagare av statliga stöd på 

området för elskatt inte funnits i LSE innan ändringen inför början av år 2017. 

Utredningen hade heller inte behandlat denna definition tillräckligt enligt regeringen, 

vilken istället hämtade inspiration till tolkningen av vem som skulle anses vara 

stödmottagare ifrån en promemoria som regeringen skrivit i ett annat sammanhang, men 

som behandlade statsstöd och elskatt.118 

SKV hade inför ändringen i LSE även önskemål om ytterligare förtydliganden rörande 

vem som skulle anses vara stödmottagare när det rörde sig om hyra av fastighet där el 

ingår ospecificerad i fakturan. SKV ansåg att om elen inte levererats till hyresgästen så 

borde det vara fastighetsägaren som förbrukat den elektriska kraften ur 

energiskattesynpunkt. Regeringen anser att det är en annan bedömning som blir relevant 

än SKV:s, nämligen att prövningen av vem som är stödmottagare ska avgöras genom att 

se vem som i praktiken förbrukar den elektriska kraften. Innebörden blir att den som 

förbrukar el anses vara stödmottagare, oavsett hur hyresfakturan ser ut, eller om 

fastighetsägaren anses leverera den elektriska kraften yrkesmässigt. Med denna 

bedömning så ville regeringen undvika att olika sätt som en hyresgäst faktureras med el 

skulle kunna påverka om denne är att anse som stödmottagare eller inte. Regeringen 

förtydligade i sammanhanget noga att avsikten med hur skattelättnaden förmedlas är att 

slutförbrukaren av el är att anse som stödmottagare.119 

SKV tog till sig av regeringens tolkning av stödmottagar-begreppet. Den 18 september 

2018 så publicerade SKV ett ställningstagande gällande vem som ska anses som 

”förbrukaren av el” i datorhallssammanhang.120 Myndigheten tolkar regeln som att den 

                                                
118 Prop. 2016/17: 1, s. 269-270 
119 Prop. 2016/17:1, s. 269-270 
120 SKV:s ställningstagande 
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som i praktiken förbrukar elen i datorhallen är den enda som kan anses som möjlig 

stödmottagare för skattelättnaden på elen ifråga. SKV menar därför att det är den som 

förfogar över utrustningen som anses vara den som förbrukar elen i utrustningen, med 

andra ord slutförbrukaren. SKV tydliggör att de anser att det saknar relevans hur 

slutförbrukaren förses med el, vem som framställt elen, vem som står på el-abonnemanget 

för att inte tala om vilken verksamhet som bedrivs av den som förfogar över 

utrustningen. 121 

Ställningstagandet grundar SKV på förarbetena till LSE, där det kan konstateras att det 

vid prövning av vem som är stödmottagare bör vara avgörande vem som i praktiken 

förbrukar elen. I förarbetena framkommer att en annan tolkning än den angivna om att 

den som förbrukar elen anses bli stödmottagare skulle kunna medföra att exempelvis 

sättet som en lokalhyresgäst förses med el påverkar bedömningen av om denne är att anse 

som stödmottagare eller inte. Det konstateras att avsikten med hur skattelättnaden ska 

förmedlas är just genom att betrakta slutförbrukaren av el som stödmottagare.122 Men är 

poängen då så enkel att syftet med skattelättnaden är att den alltid ska gagna 

slutförbrukaren av el, även om det innebär att colocation-datorhallar, som också enligt 

förarbetena ansågs vara minst lika stödbehövande som andra datorhallar, exkluderas från 

skattelättnaderna? 

I ställningstagandet bryts begreppet ”förbrukare av el” ned till att ”den som förfogar över 

den utrustning i datorhallen som elen förbrukas i anses förbruka elen”. Genom att 

ordagrant tolka förarbetenas formulering kopplat till exemplet med begreppet ”förbrukare 

av el” i tillverkningsprocesser så kommer SKV fram till att det är slutförbrukaren av el 

som alltid ska anses vara den skyddsvärde elförbrukaren oavsett om det handlar om 

tillverkningsprocesser eller förbrukning i datorhallar. Detta förmedlar myndigheten så 

som att ”det saknas anledning att anta annat än att bedömningen ska göras på samma sätt 

vid tillämpningen” av reglerna gällande vem som är stödmottagare i 

datorhallssammanhang som för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. 123 

Analogin som görs bygger emellertid på att det i tillverkningsprocessen i industriell 

verksamhet anses vara slutförbrukaren av el som anses vara just den skyddsvärda 

                                                
121 SKV:s ställningstagande 
122 Prop. 2016/17:1, s. 270 
123 SKV:s ställningstagande 
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elförbrukaren. Kopplat till resten av de regler i 11 kap. LSE som medför 

skattenedsättningar så förväntas analogin tillämpas på motsvarande sätt som i 

tillverkningsindustrin, gällande vem som anses förbruka elen. Det medför vidare att det 

t.ex. inom datorhallsregleringen för skattelättnader alltså bör vara slutförbrukaren av el i 

datorhallen som anses vara den skyddsvärde elförbrukaren, eftersom att 

stödmottagarförtydligandet i 1 kap. 11 b § p. 4 LSE och förarbetena säger att det alltid är 

slutförbrukaren av el som blir stödmottagaren.  

Om det endast handlar om företag som själva äger och förbrukar el i sin egen datorhall så 

är allting frid och fröjd i dagsläget. Då kan man likna elförbrukningen hos datorhallarna 

med bilderna i bilaga 1 och bilaga 3. Men det finns en stor nackdel med att generalisera 

stödmottagar-begreppet för 11 kap. LSE till slutförbrukaren av el trots att lagen behandlar 

en rad olika verksamheter. Genom denna generalisering, utan vidare anpassningar till 

respektive verksamhet så går förarbetets resonemang om att slutförbrukaren är att anse 

som stödmottagare emot syftet i utredningen som värnar om den skyddsvärda 

datorhallsverksamheten, vilket inkluderar colocation-företagen.124 

PWC:s uppfattning är att de flesta aktörer inom colocation-branschen tillämpade en 

metod innan tiden för ställningstagandet, vilken innebar att colocation-företaget begärde 

återbetalning av den erlagda skatten.125 Men slutförbrukarna av el i colocation-datorhallar 

blir, som tidigare nämnts, inte densamme som i andra datorhallsföretag. Visserligen 

förädlas den elektriska kraften i alla datorhallar, colocation eller ej, innan den når 

servrarna. Det kräver bland annat transformatorer, för att inte förstöra servrarna. Men att 

gå så långt att kalla förädlandet för en slags slutförbrukning av den elektriska kraften blir 

inte korrekt. I colocation-företagen är det istället hyresgäster, eller kunder till datorhallen, 

om man så föredrar, som ofta anses vara de som i praktiken förbrukar den elektriska 

kraften i servrarna i slutändan. Det kan konstateras att beroende på vilken sorts datorhall 

det handlar om; colocation eller en som används inom företaget så blir det olika typer av 

företag som anses som stödmottagare. Det är, enligt mig, en problematik av liknande 

kaliber som den regeringen påtalade i förarbetena skulle kunna uppstå ifall el ingick 

ospecificerad i en hyresfaktura och man inte såg slutförbrukaren av den elektriska kraften 

                                                
124 Prop. 2016/17:1, s. 202, 282 
125 PWC:s nyhetsbrev Tax Matters 

https://blogg.pwc.se/taxmatters/vem-anses-vara-forbrukare-av-el-i-datacenter
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som stödmottagare. Risken med ett annorlunda tolkningssätt var enligt regeringen att 

”sättet för hur lokalhyresgästen förses med elektrisk kraft påverkar bedömningen av om 

denne är att anse som stödmottagare eller inte”.126  

I samma anda så påverkas nu stödmottagarrollen för datorhallsföretagen av ifall de 

erbjuder colocation eller inte. Man kan förstå lagstiftarnas tankegångar i sammanhanget, 

samt att det inte kan förväntas av den eller de som står för statens offentliga utredning att 

de ska kunna förutse alla möjliga utfall av en potentiell ny regel. Man kan också ana att 

det är mycket svårt för lagstiftarna att kunna utforma en lag som ska fungera i många år 

framåt, och det samtidigt som teknikutvecklingen pågår i rask takt hela tiden. Ofta så är 

det i lagrådsremissen som feltolkningar kan fångas upp utifrån att exempelvis företag och 

branschorganisationer kan yttra sig där om de märker att något med lagens formulering 

eller utformning missgynnar dem, eller blir otydligt hur regeln ska tillämpas i just deras 

fall. Det är en stor fördel rent allmänt att branscherna kan yttra sig i 

lagstiftningsprocessen, eftersom det minskar kraven på utredarna att ha mycket 

detaljerade kunskaper inom ett flertal områden i de fall som lagen sträcker sig brett 

exempelvis. 

Enligt mig är anledningen till att ingen i branschen uttryckte något tvivel eller 

ifrågasättande formuleringen av stödmottagar-begreppet som ”den som förbrukar elen” 

att de flesta datorhallar, enligt min uppfattning, ansåg sig vara de som förbrukade elen 

ifråga. Colocation-företagen står på kontraktet för el-fakturorna i datorhallarna, även 

rörande den delen av elen som förbrukas i andra företags servrar. Dessa kostnader flyttas 

sedan över till kunderna. Colocation-företagen står oftast även för serverracken, så det 

enda som deras kunder bidrar med får i de flesta fall anses vara servrarna som drar el. 

Med andra ord så är förbrukarrollen för colocation-verksamhet rent praktiskt nu med facit 

i hand med största sannolikhet kundföretagen. Det får dock anses rimligt att ingen 

ifrågasatte stödmottagardefinitionen utifrån att det kunde tolkas från 

datorhallsföretagarnas håll vara datorhallsföretagen själva också, eftersom förarbetena 

enbart åsyftade att stödja dessa. 

Enligt förarbetena till lättnadsreglerna för skattelättnad gällande ström som förbrukats i 

datorhallar kan det konstateras att det är själva datorhallsbranschen som regeringen alltid 

                                                
126 Prop. 2016/17:1, s. 270 
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vill stödja. Anledningarna till detta, som också beskrivits ovan, är dels att 

datorhallsbranschen är konkurrensutsatt gällande vart som datorhallarna ska byggas, och 

dels att den är el-intensiv vilket leder till att mellan 30-60% av kostnaderna är elkostnader. 

I colocation-fallen är det, utöver anledningarna ovan, även en ständig kamp om kunder, 

eftersom att alla nya affärsmöjligheter innebär en förnyad kundkonkurrens gentemot 

andra colocation-datorhallar.127 När man i denna kontext anser att hyresgästen är den som 

blir stödmottagare så stjälper man snarare colocation-datorhallarna än hjälper dem. För 

även om återbetalningen till respektive hyresgäst sker med motsvarande belopp som 

datorhallen skulle kunna sänka hyran i datorhallen med, så handlar det om att hyresgästen 

får betungande administrativt ansvar för att kunna få det billigare priset. Dessutom 

behöver hyresgästerna ligga ute med pengar i antingen en månad, eller upp till ett år, 

beroende på hur mycket el deras utrustning förbrukat innan skattelättnad i form av t.ex. 

återbetalning kan bli aktuellt. 

Rädslan från SKV:s håll att ge stöd till fel stödmottagare jämfört med vad lagen anger är 

visserligen befogad, enligt mig, enligt hur lättnadsregeln i LSE är formulerad i nuläget. 

Men att den fruktans existens ens uppkommit från början upplevs så tvärt emot syftet med 

vad nedsättningen för elförbrukning i datorhallar skulle skydda att jag frågar mig själv 

dels hur en sådan miss ens kunde uppkomma, och dels varför SKV tar förarbetena ur sin 

kontext i sitt ställningstagande.   

Felformuleringen som uppkommit mellan förarbeten och lag diskuterar jag mer i avsnitt 

6.2.1. Men min uppfattning av varför SKV:s ordalydelsetolkning inte nödvändigtvis hade 

varit nödvändig kommer nu delas upp i två aspekter; tidsaspekten och 

konsekvensaspekten. Om vi börjar med konsekvensaspekten och utgår ifrån förarbetena 

till nedsättningen i 11 kap. 15 § LSE så kan man konstatera att det aldrig ens varit uppe 

till diskussion huruvida någon annan än datorhallen själv skulle anses vara elförbrukaren 

ifråga. Det har alltså aldrig kommit på tal att någon annan skulle kunna anses förbruka 

elen än datorhallarna ens i colocation-fall, trots att colocation-verksamheten finns med 

bland de datorhallsexempel som anses skyddsbehövande enligt förarbetena för LSE. 

Ingen konsekvensanalys har gjorts gällande att colocation-datorhallars verksamhet, där 

slutförbrukaren av el möjligen kan anses vara företaget som hyr serverplats, inte får ta del 

                                                
127 SOU 2015:87, s. 202, Lagrådsremissen, s. 68, Prop. 2016/17:1, s. 282 
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av skattelättnaden om formuleringen av stödmottagare landar i slutförbrukar-begreppet. 

Visserligen fick begreppet ”förbrukare av el” en del ifrågasättande i förarbetena, men inte 

i detta sammanhang. Lagstiftarna förutsatte alltså aldrig att det skulle bli något problem 

för colocation-företag, eftersom de tolkade alla datorhallar som slutförbrukare av el. Det 

var på dessa grunder som SKV formulerade sitt ställningstagande.  Ställningstagandet 

kommer alltså efter att lagen redan kommit i bruk sedan ett par år, men grundar sig på 

ofullständiga utredningar om förutsättningarna för det begrepp som ämnades användas. 

Eftersom det inte varit på tal att någon annan tolkning skulle kunna bli aktuell för 

datorhallsfallen än att datorhallarna själva var stödmottagare så får det anses att SKV:s 

tolkning möjligen må vara korrekt, men grundad på förarbetenas ofullständiga 

förutsättningar kopplat till dess syfte, och därmed också lite ur sin kontext. 

Enligt min mening så kan inte elförbrukaren vid tillverkningsprocesser anses utgöra ett 

allmängiltigt exempel för vem i elförbrukar-ledet som alltid bör anses åsyftas som 

stödmottagare i LSE.  Det finns flera andra exempel som kan visa på att alla verksamheter 

inte är utformade på samma sätt. Exempelvis så kan man jämföra stödmottagarrollen i det 

fall ett fjärrvärmeföretag använt sig av el eller bränsle i förbrukningen för att tillverka 

värme eller kyla, som sedan levereras för något av de ändamål som avses i 1 kap. 11 a § 

p. 12 LSE. I dessa fall anses stödmottagaren vara det företag som har ansvar för kyla- 

eller värmeproduktion, samt leveransen till ett stödberättigat ändamål. På bränslesidan 

återfinns även där en liknande stödmottagarroll i 1 kap. 11b § p. 2 LSE, i form av 

importören av motorbränsle, vid ett importförfarande.  

5.4 Sammanfattning av kapitlet 

Som redan konstaterats i kap. 4 i denna uppsats så innebär lättnadsregeln ett driftstöd 

inom statsstödsområdet. Av lättnadsregelns ordalydelse följer att det är den som förbrukat 

elen i datorhallen som är att betrakta som stödmottagare. Skatteverket har i sitt 

ställningstagande tolkat detta som att det är den som förfogar över utrustningen i 

datorhallen som förbrukar elen. Denna tolkning leder, enligt min mening, till att kunderna 

till colocation-företagen får en ökad administrativ börda och likviditetspåfrestning. Innan 

Skatteverkets ställningstagande var det vanligtvis datorhallsföretagen, inkl. colocation-

företagen, som begärde återbetalning. Men med Skatteverkets tolkning i 

ställningstagandet måste varje enskilt kundföretag i dessa fall ansöka om återbetalning. 

Detta utfall är inte förenligt med den ambition som finns i förarbetet, där det anges att 
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colocation är en konkurrensutsatt bransch som lagstiftaren vill stödja, på samma sätt som 

lagstiftaren ämnar stödja övriga större datorhallar. 

6. De lege ferenda: Lättnadsregleringen i datorhallsbranschen 

6.1 Inledning 

I detta kapitel kommer en diskussion föras gällande hur förarbetenas syfte endast delvis 

återspeglas i lagen. Vidare kommer SKV:s ställningstagande, som uttrycker en tolkning 

av lagen, att jämföras både med lagregeln och förarbetena. Jämförelser med andra 

lättnadsregler och andra länders motsvarighet till lättnadsregeln kommer att göras med 

avsikt att finna lösningar på det svenska problemet som uppstått för colocation-företag. 

Olika tänkbara lösningar presenteras i mitten av kapitlet. Kapitlet rundas sedan av med 

reflektioner inom GBER:s regler om vem som är och inte är stödmottagare kopplat till 

Sveriges underrättelser till kommissionen gällande det svenska statsstödet för vissa 

datorhallar som förbrukar el i Sverige och jämför detta med vem som kan få stöd enligt 

SKV:s ställningstagande. 

6.2 Tolkningen, LSE och förarbetena 

6.2.1 Om tolkningen av lagen är rätt, hur rimmar då detta med syftet med lagen vad 

gäller colocation? 

Som jag förstått lagtexten och SKV:s ställningstagande så stämmer de överens till stor 

del med varandra vad gäller uppfattningen av vem som är att betrakta som stödmottagare, 

med andra ord slutförbrukaren av elen. När det gäller tolkningen av colocation-

stödmottagarna så leder både en objektiv, och i stor mån även en subjektiv tolkning av 

formuleringen i lagen och propositionens formulering av begreppet ”Stödmottagare” till 

motsvarande tolkning som den SKV gjort i sitt ställningstagande. 

Gällande stödmottagar-tolkningen så framhålls det i propositionen att den som förbrukar 

el för ett skattebefriat ändamål ska vara stödmottagaren i enlighet med LSE. Detta 

förtydligas genom att regeringen påpekar att det är den som i praktiken förbrukar den 

elektriska kraften som ska vara stödmottagaren.128 Nackdelen med att göra en så 

mekanisk tolkning av vem som bör bli stödmottagare är att kontentan då blir att 

stödmottagarna i colocation-sammanhang är företag som kvalificerar endast beroende på 
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att de hyr in sig hos colocation-datorhallarna.129 Den bransch som inhyrar-företagen 

härrör från är alltså irrelevant i sammanhanget, enligt SKV:s ställningstagande. Jag anser 

personligen att detta inte rimmar alltför väl med de områden som man enligt 

informationen till kommissionen valt att stödja, då de är formulerade som att stödja 

ekonomiska sektorer som datordrifttjänster, databehandling; hosting och dyl. Kontrollen 

på de företag som får stöd, men som inte behöver offentliggöras p.g.a. att det understiger 

den beloppsgränsen kommer inte kunna kontrolleras av kommissionen utan att de gör en 

djupare granskning av vilka mottagare som givits stöd enligt den aktuella stödordningen 

i Sverige. I och med att stödmottagarens huvudsakliga verksamhet i colocation-

sammanhang inte spelar någon roll, trots att kriterierna för själva datorhallarna är mycket 

tydliga så är det svårt att se att det är rätt verksamhet som stödjs i dessa fall.  

Då datorhallsdefinitionen dels utesluter bolag som visserligen är inom den aktuella 

stödgivande branschen, men inte når upp till förbrukningskriterierna för stödet, samt även 

sådana bolag som visserligen når upp till alla kriterierna för datorhallsdefinitionen, men 

som inte har detta som sin huvudsakliga verksamhet, så blir det lite lätt stötande att 

företag, som kanske endast äger en server för att hantera exempelvis medlemsregister och 

fakturering ska vara berättigade till statsstödet. Enligt min mening är det en relativt smal 

bransch som bör få stöd, men mitt intryck av tolkningen av stödmottagarrollen är att 

användningen av begreppet ”förbrukare av el” breddar och gör stödmottagargruppen mer 

heterogen rent branschmässigt.  

Om man ser till SOU 2015:87 så framkommer, liksom på spridda platser i propositionen, 

att syftet med skattelättnaden för datorhallarna är att skydda just datorhallsbolagen, 

oavsett om de sysslar med colocation eller har datorhallarna för sina egna servrar. Detta 

skyddsbehov uppstår i och med att datorhallsbranschen kännetecknas av stark el-

intensitet och konkurrensutsatthet, inte minst för colocation-företagen.130 En teleologisk 

tolkning skulle därför medföra att det är datorhallarna som bör vara stödmottagare oavsett 

vem som anses vara slutförbrukare av elen. Detta bör även neutralitetsprincipen kunna 

härleda, eftersom att den innebär att företag inte ska särbehandlas. Lagen ska alltid 

utformas generellt, och inte missgynna vissa företag inom samma bransch. Det som sker 

                                                
129 Se Karlsson, J, Dagens Industri, 21/3 2019 
130 SOU 2015:87, s. 202 
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när colocation-datorhallarna inte anses ha rätt till motsvarande stöd som de andra 

datorhallarna är att colocation-datorhallarna missgynnas. Visserligen kan de flytta 

kostnaderna för den dyra elen de betalar för vidare till sina kunder, men att höja priserna 

kommer inte generera fler kunder kan man åtminstone konstatera, av likviditetsskäl.  

Tyvärr så kan man konstatera att lösningen som innebar att man flyttade kostnaderna för 

de förlorade skattelättnaderna över till kunderna inte var möjlig för alla colocation-företag 

Under de första månaderna år 2019 så har vissa colocation-företag, som planerat sin 

budget efter de förväntade skattelättnaderna, gått i konkurs istället, delvis på grund av 

uteblivna återbetalningar av elskatt.131 Säga vad man vill om hur lättnadsregeln 

formulerats i lagtexten, men att syftet inte var att försätta colocation-datorhallar som 

förarbetena benämnt som extra konkurrensutsatta och el-intensiva, kan de flesta vara 

överens om. Som tidigare nämnts i avsnitt 4.3.6 så får företag som är i ekonomiska 

svårigheter inte beviljas statligt stöd. Emellertid så kan det i vissa fall snarare bli så att de 

ekonomiska svårigheterna uppstår i samband med uteblivna återbetalningar, alltså 

statsstöd. Detta skulle kunna tolkas som ett moment 22, men att närmare diskutera när ett 

företag anses vara i ekonomiska svårigheter, än vad som redan nämnts får anses vara 

utanför denna uppsats avgränsningar.  

Man kan emellertid i detta läge ställa sig frågande till förutsägbarheten med 

lättnadsregeln, på sätt och vis kopplat till legalitetsprincipen. För självklart så 

framkommer det tydligt i lagen att det är förbrukaren av el som ska vara stödmottagare. 

Men eftersom det endast diskuterats att det är datorhallarna som, enligt förarbetena, är 

elintensiva och konkurrensutsatta, så har det aldrig varit tal om att någon annan än just 

datorhallsföretagen ska bli stödmottagare, vilket jag även diskuterar i avsnitt 5.3. 

Eftersom ingen ifrågasatt detta under tiden lagförslaget var ute på remiss, så kan man ana 

att det inte kunde anses möjligt att någon annan än datorhallarna skulle kunna vara 

förbrukaren av el. Bristen på förutsägbarhet uppkommer i detta fall eftersom att även om 

lagen är tydlig när den läses utan kontexten av förarbetena, så är det inte tydligt att 

tolkningen av lagen skulle bli så som den blev, för dem som exempelvis är insatta i 

branschen och läst vad förarbetena ville uppnå. 

                                                
131 Marcusson, E, Dagens Industri, 12/3 2019 samt Marcusson, E, Dagens Industri, 14/3 2019 
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När det kommer till colocation och tolkningen av vem som anses förbruka elen enligt 

SKV:s ställningstagande, så innebär detta även konsekvenser vad gäller företagens 

möjligheter till att ansöka om att bli frivilligt skattskyldiga, likväl som deras möjligheter 

till att begära återbetalning per kalendermånad istället för per kalenderår. Å ena sidan så 

är det logiskt att den el som enligt SKV:s tolkning anses förbrukas av ett företag som hyrt 

in sig för serverplats inte får räknas med i den elförbrukning som anses tillhöra 

datorhallsföretaget. Men när det påverkar om colocation-datorhallar får möjlighet till att 

bli frivilligt skattskyldiga eller kommer behöva vänta på återbetalning och ligga ute med 

pengar till dess, så blir det mindre logiskt om man ser till syftet med regeln. Även om 

datorhallsföretagen som sysslar med colocation eventuellt når upp till de 150 000 

kWh/kalenderår som krävs för att kunna få återbetalning per kalendermånad så är det 

ändå en likviditetsfråga och ett påverkat kassaflöde. Speciellt jämfört med om företaget 

enbart hade behövt betala in den lägre skattesatsen på elen från början, istället för att ligga 

ute med pengar.  

Utöver detta så förekommer en liknande problematik för de företag, som hyrt in sig i en 

datorhall, och som tolkas förbruka elen i och med att de förfogar över sina servrar. I de 

fallen innebär tröskelvärdena ytterligare ett dystert utfall, eftersom att de med största 

sannolikhet inte lär komma upp i förbrukningsnivåer på 10 GWh per kalenderår, och 

eventuellt inte heller 150 000 kWh/kalenderår. Konsekvensen av detta blir alltså att 

företagen som hyrt in sig i svenska datorhallar får ligga ute med pengar i ca ett år. 

Alternativet för dessa företag att hyra in sig hos datorhallar hos våra nordiska grannländer 

kan i den situationen te sig tämligen lockande likviditetsmässigt, även om det t.ex. i 

Finland är aningen dyrare än vad slutsumman inklusive skattelättnad skulle blivit i 

Sverige utan ränta-på-ränta effekten inräknat.132 

Utöver det faktum att många företag inte lär se röken av återbetalningsbeloppen på 

ungefär ett år, så kan det tilläggas att ansökningsprocessen för att få återbetalning kräver 

att man fyller i en ansökan. Denna ansökan kan endast fyllas i via webben, och kräver då 

någon person med e-legitimation, och i och med detta även svenskt personnummer. Bland 

de utländska bolagen så är det visserligen inget problem att exempelvis gå till en 

redovisningsbyrå som hjälper dem med just den biten. Emellertid vore det troligen en viss 

                                                
132 Bilaga till Lag (1260/1996) om punktskatt på elström och vissa bränslen 
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procent smidigare att se till att datorhallsföretagen är de som hanterar 

återbetalningsansökningarna för den el-förbrukning som sker i respektive datorhall. För 

visserligen så går kunderna till datorhallsföretagen endast back på att få återbetalningen 

utbetalad lite senare genom ränta på ränta effekten, men det finns andra aspekter som 

också måste vägas in i denna ekvation, som tidigare nämnts. Främst så ska det handla om 

att värdlandet för datorhallen har enkla och tydliga regler kring energibeskattningen för 

att dels de som ska vilja bygga datorhallar ska välja Sverige, men även för att de som hyr 

serverplats ska vilja placera sina servrar här. Utan tydliga regler förekommer osäkerhet 

vad gäller investeringarna, och det drar sig företag för att utsätta sig för, på samma sätt 

som företag drar sig för att investera under ofördelaktiga premisser, som situationen i 

nuläget innebär för colocation-företag exempelvis.133 

När datorhallarna inte kan begära återbetalning på elskatten för elen som anses förbrukade 

av andra än de själva i datorhallarna så kommer datorhallsbolaget naturligt att vältra över 

kostnaderna för dessa på sina kunder. Detta genererar mer kostnader för dessa kunder, 

men samtidigt möjligheten att begära återbetalning från SKV. I anslutning till SKV:s 

ställningstagande publicerade PWC sin uppfattning gällande innebörden av SKV:s 

tolkning av vem som anses förbruka elen i colocation-datorhallarna. Enligt PWC så är det 

många utländska kunder som hyrt in sig i datorhallar hos colocation-företagen. 

Visserligen får dessa kunder möjlighet att få återbetalningen från SKV för sin förbrukade 

el, istället för att exempelvis få skattesänkningen inbakad i en faktura som eventuellt 

grundas på större marginaler än vad skattelättnaden skulle generera till datorhallen. Å 

andra sidan så krävs det att man ansöker om återbetalning via SKV:s e-tjänst. Detta 

kommer troligtvis generera en ökad administration för de utländska kunderna för dessa 

att kunna ta del av skattelättnaden, liksom ökade kostnader vad gäller att de kommer 

behöva anställa eller anlita någon med ett svenskt personnummer som hjälper dem skicka 

in ansökningar om återbetalningar.134  

Vad gäller kravet på ansökan om återbetalning kopplat till att ansökan kräver någon med 

svenskt personnummer, så har jag svårt att tro att det skulle kunna innebära 

diskriminering enligt EU-lagstiftningen, eftersom de flesta länder kräver någon form av 

                                                
133 Se t.ex. Karlsson, J, Dagens Industri, 12/3 2019 och Marcusson, E, Dagens Industri, 3/3 2019 
134 PWC:s nyhetsbrev Tax Matters 
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liknande inloggningsvariant där det går att härleda inloggningen till en identifierbar 

person, bl.a. av säkerhetsskäl. Emellertid är det värt att nämna att EU-domstolen 

uppställer vissa krav på förvaltningsförfaranden, nämligen att de ska vara öppna, 

förutsägbara och rättssäkra. Det är viktigt att unionsmedborgare (och deras företag) ska 

kunna nyttja sin rätt till fri rörlighet. Det kopplas samman med att de ska kunna förutse 

vilka krav som ställs och hur beslutsprocessen ser ut.135 Utan att anställa någon med 

svenskt personnummer, alternativt anlita en redovisningsbyrå som kan ansöka om 

återbetalning åt utländska bolag så blir det svårare för dem att kunna få insyn i hur det går 

för deras ärenden, vilket påverkar både rättssäkerheten och delvis förutsägbarheten, för 

att inte tala om öppenheten. Vad gäller diskrimineringsrisken grundat på för lång 

handläggningstid så är det svårt att uttala sig om detta, eftersom att det kan variera så 

mycket beroende på vad respektive bolag fyllt i sin återbetalningsansökan. Emellertid 

finns regler för detta i t.ex. 6, 9 §§ Förvaltningslagen (2017:900) samt så gäller det som 

en EU-rättslig princip för att inte företag ska bli lidande.  

Ett fall där det på EU-nivå visat sig dra ut på tiden för länge är i Red Bull-fallet, där 

franska import-regler för specialdestinerade livsmedel krävde godkännande och att det 

fördes upp på en lista. Företaget som importerat Red Bull hade fått vänta i 7 månader på 

ett mottagningskvitto, och två år på ett avslagningsbeslut. EU-domstolen ansåg att detta 

inte var förenligt med EU-rätten i och med den utdragna administrativa processen.136 En 

risk i denna regi gällande datorhallsområdet skulle kunna uppstå i och med att SKV anser 

att det är de företag som förfogar över utrustningen som ska anses vara de som förbrukar 

elen. En hemställan har författats gällande stödmottagar-tolkningsproblematiken för 

colocation-datorhallar.137 I den har det uppskattats att antalet företag som är aktuella för 

att ansöka om återbetalning skulle stiga från ca 50 till 1500 stycken per år. 

Förhoppningsvis kan emellertid SKV hantera även denna utökade mängd ansökningar 

utan att de administrativa processerna blir alltför utdragna, eftersom ansökningarna 

hanteras elektroniskt. 

                                                
135 Marcusson, L (red.), s. 66-68 
136 Se mål C-24/00, kommissionen mot Frankrike, p. 26 
137 Hemställan 
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6.2.2 Hur stämmer det med andra berörda datorhallsföretag som inte sysslar med 

colocation? 

För företag som äger datorhallar som inte erbjuder colocation, eller på annat sätt kan ha 

fler elförbrukare så innebär SKV:s ställningstagande ingenting nytt jämfört med hur de 

tidigare fått sitt stöd i form av skattenedsättningar. Företag, som exempelvis Facebook, 

kan med andra ord fortsätta få skattenedsättningar för sin elförbrukning som uppfyller 

kriterierna för stöd på samma sätt som tidigare. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är 

detta bra, även om det förstås vore bättre om även de företag som erbjuder colocation 

skulle kunna få ta del av skattenedsättningarna på motsvarande nivå. 

6.2.3 Jämförelse med andra lättnadsregler i 11 kap. LSE 

När det kommer till förarbetena så har propositionen främst jämfört datorhallsindustrin 

med tillverkningsindustrin för att uppnå lämplig formulering av datorhallarnas 

skattelättnadsregler. Båda branscherna är elintensiva och konkurrensutsatta, och i många 

fall så blir motsvarande förbrukare av el (d.v.s. slutförbrukaren) den skyddsvärda, vilket 

gör det lätt att se varför den bransch-jämförelsen känns logisk. 

Det som emellertid skiljer branscherna åt är datorhalls-grenen i form av de företag som 

sysslar med colocation. Mig veterligen så har inte tillverkningsindustrin någon 

motsvarighet till denna även om man lite långsökt skulle kunna fantisera ihop en fiktiv 

motsvarighet i något ovanligt men dock tillfälligt scenario. I dessa fall så är inte 

slutförbrukaren av el densamme som den som förarbetena har för avsikt att stödja, 

eftersom att slutförbrukaren av el anses enligt SKV:s tolkning vara de bolag som hyr plats 

för sina servrar hos datorhallsföretaget, medan det skyddsvärda företaget enligt 

andemeningen i förarbetena är just datorhallarna. 

I och med att datorhallsbranschen och tillverkningsindustribranschen ser så olika ut på 

detta område, så blir det därför inte lämpligt eller rimligt att jämföra dem vad gäller 

stödmottagar-begreppet. I tillverkningsindustrin riktar man som sagt in sig på förbrukaren 

av el som stödmottagare, liksom i resten av LSE. I propositionen förtydligar regeringen 

detta genom att skriva att ”[…]den som förbrukar elektrisk kraft i exempelvis 

tillverkningsprocessen i industriell verksamhet anses vara stödmottagare, oavsett om den 

använda kraften ingår ospecificerad i hyran och inte anses yrkesmässigt levererad av 
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fastighetsägaren.”138 Det blir tydligt att regeringen vill skydda den aktuella tolkningen 

av vem som anses vara stödmottagare inom tillverkningsindustrin. Regeringen anser 

vidare att det faktum att slutförbrukaren betraktas som stödmottagare ”är i linje med hur 

avsikten är att skattelättnaden ska förmedlas”139. Detta innebär att många stödordningar 

grundas på LSE:s generallösning för lättnadsregler för elskatt, nämligen att 

slutförbrukaren av el blir stödmottagare, eftersom att denna lösning fungerar med den 

komplexa situation gällande stödmottagar-begreppet som tillverkningsindustrin ofta 

upplever. 

Om man ser till datorhallsbranschen så är det visserligen i många fall slutförbrukaren av 

el som är den skyddsvärda mottagaren, om det är densamme som är ägaren till 

datorhallen, men detta kan lättare sammanfattas som att det är fastighetsägaren, alt. 

datorhallsägaren som borde vara stödmottagaren. Vad som vidare styrker att 

stödmottagar-begreppet borde fokusera på datorhallsägaren/fastighetsägaren är att det då 

även skulle inkludera colocation-företagen. Bakgrunden till detta är att jag har svårt att 

se att datorhallsföretag ägnar sig åt att leasa in sig i datorhallsbyggnader som någon annan 

byggt. Det är snarare så att datorhallsföretagen ”bygger” (bildligt talat) datorhallarna och 

sen är dem som sedan antingen använder datorhallarna själva (såsom t.ex. Facebook) eller 

hyr ut serverutrymme (så som olika colocation-företag). Med andra ord är generellt 

datorhallsbolagen de som är fastighetsägarna. I det sammanhanget är det därför 

lämpligare att se det som att stödmottagaren för datorhallsföretags-skattelättnaden ska 

vara fastighetsägaren, om möjligt med en annan formulering men med motsvarande 

andemening. 

Nackdelen med att ändra fokus från att ge skattelättnader till ”förbrukaren av elektrisk 

kraft” till att exempelvis ha det system som Finland har, se avsnitt 6.2.4, där fokus ligger 

på elen som förbrukas i själva datorhallen snarare än förbrukaren som juridisk person, 

blir att det bryter systematiken som återfinns i LSE. Hela kapitel 11 i LSE är utformad 

till att kretsa kring vem som förbrukar elektriciteten. Att göra om hela lagen bara för att 

avhjälpa ett problem som påverkar en liten del av de som inbegrips i den kan anses som 

mycket jobb, stor tidsåtgång och ett svåruppmätt resultat, då det skulle kunna innebära att 

                                                
138 Prop. 2016/17:1, s. 270 
139 Prop. 2016/17:1, s. 270 
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hela lagens systematik behöver göras om för att passa just datorhallsbranschens speciella 

karaktär vad gäller grenen för colocation. 

En annan, något mer perifer, nackdel med att inte låta fokus vara på den som förbrukat 

elen i praktiken, men att samtidigt ha kvar lagens utformning som den är blir att t.ex. i 

colocation-sammanhang så skulle andra tolkningar kunna leda till att bedömningen av om 

någon hyresgäst är stödmottagare eller inte påverkas av hur denne förses med el, t.ex. 

beroende på vem som står som mottagare av elräkningen, samt fakturan till hyresgästen 

är utformad, t.ex. vad gäller el-specificering eller bristen på denna. Men om det är 

fastighetsägaren som är stödmottagaren så spelar inte frågan om hur hyresgästerna förses 

med el, eller hur fakturan av denna är utformad någon roll i skattelättnadssammanhang.140 

Utifrån ovan resonemang så ser jag tre olika möjligheter till att få bukt med problemet. 

Den första är att be att få göra ett undantag från EU:s statsstödsregler genom att ansöka 

om godkännande för statsstödet, då möjligen med inriktning på vem som ska kunna tolkas 

som stödmottagare. Nummer två av möjligheterna skulle kunna vara att hitta en separat 

placering av colocation-regleringen, som inte är i LSE, men som kan kopplas dit. Sist, 

och möjligen lättast skulle enligt mig vara att göra om LSE. 

6.2.4 Hur har Finland, som också har en motsvarighet till lättnadsregeln, löst situationen 

I Finland så har man, enligt mig, formulerat en väldigt ändamålsenlig motsvarighet till 

vår lättnadsregel. Den finska definitionen av vad en datorhall är skiljer sig lite ifrån den 

svenska eftersom att den samlade effekten enligt den finska definitionen har ett 

minimikrav på 5 megawatt.141 I Finland blir det alltså färre datorhallar som kan uppnå 

kraven för att få statsstöd. I Finland så ges statsstödet i form av att verksamheten anses 

omfattas av en lägre skattesats, vilket skiljer sig från hur vi har det i Sverige.142 Den finska 

definitionen av datorhallar, har många likheter med den svenska definitionen vad gäller 

verksamheten som ett datorhallsföretag förväntas bedriva, exempelvis 

”informationstjänstverksamhet, informationsbehandling, uthyrning av serverutrymme 

                                                
140 Prop. 2016/17:1, s. 270 
141 Jfr det svenska samlade installerade effektkravet för datorhallar som sätter minimigränsen vid 0,1 
megawatt 
142 Jfr den svenska skattesatsen, då Sverige endast har en skattesats 
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och därtill hörande tjänster” samt att företaget förväntas ha datorhallsverksamheten som 

sin huvudverksamhet.143 

Enligt 4 § 2 st. Lag (1260/1996) om punktskatt på elström och vissa bränslen så ska 

punktskatt och försörjningsberedskapsavgift betalas enligt skattetabell 2 i lagens bilaga 

för el som används i datorhallar. Den medför sedan att datorhallsverksamheten delas in i 

skatteklass II, som är den lägre skatteklassen. Enligt den så betalar datorhallsföretagen 

som omfattas av statsstödet 0,69 cent i energiskatt/förbrukad kWh, samt 0,013 cent i 

försörjningsberedskapsavgift/förbrukad kWh, vilket totalt ger 0,703 cent/förbrukad 

kWh.144 Detta är lite högre, men inte alltför mycket jämfört med det svenska beloppet på 

0,5 öre/kWh, vars mellanskillnad gentemot den svenska elskattesatsen multiplicerat med 

antalet förbrukade kWh man får tillbaka genom exempelvis återbetalning. 

Den intressanta poängen med den finska lagen är just att skatten betalas för den el som 

används i datorhallarna. Det gör att datorhallsföretagen som verkar i Finland blir 

skattskyldiga. I colocationfallen kommer med andra ord den finska lagen bort från 

uppdelningen mellan företagsspecifika datorhallar och colocation-datorhallar eftersom att 

den skattskyldige alltid är datorhallen gällande den el som används där. Eftersom den 

lägre skattesatsen är inriktad på den skattskyldige, så blir det inte något problem gällande 

vem som blir stödmottagare. 

6.3 De olika möjligheterna att lösa colocation-problematiken, enligt mig 

6.3.1 Att använda sig av gruppundantaget jämfört med att ansöka om godkännande för 

statsstödet hos kommissionen 

Genom att använda sig av gruppundantagsmöjligheten som kommer av GBER så slipper 

man en stor del av den administrativa börda och efterforskning som krävs inför en 

ansökan om att få ge statsstöd till en viss bransch eller mottagare. Självklart måste 

fortfarande området undersökas grundligt för att det ska kunna säkerställas att en 

stödordning kan bli relevant i ett GBER-sammanhang. Det blir dock en mycket större 

process att få stödet godkänt från kommissionen än att endast informera den om stödet 

enligt gruppundantaget. Förutsättningarna för den statliga utredningen kopplad till 

                                                
143 Se den finska definitionen i 2 § p. 6a Lag (1260/1996) om punktskatt på elström och vissa bränslen 
samt jfr den svenska definitionen i 1 kap. 14 § LSE 
144 Bilaga till Lag (1260/1996) om punktskatt på elström och vissa bränslen 
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lättnadsreglerna för datorhallsföretag bestod dessutom i att sådana statsstöd, som behöver 

inhämta godkännande från kommissionen, skulle begränsas i möjligaste mån.145 Utifrån 

detta så kan det konstateras att en ansökan om godkänt statsstöd hos kommissionen inte 

är det mest önskvärda eller eftertraktade valet. 

Men det man vinner i administration och efterforskningsinsats förlorar man i risken som 

ett icke aktivt godkänt stöd från kommissionen innebär. Risken med att använda sig av 

GBER är nämligen att kommissionen vid en granskning skulle kunna konstatera att ett 

stöd som delats ut under gruppundantaget är ogiltigt och därför måste dras tillbaka från 

alla stödmottagare, inklusive ränta, av den stödgivande myndigheten. Preskriptionstiden 

för dessa åtgärder är som tidigare nämnts 10 år (artikel 17 Genomförandeförordningen). 

Om Sverige ansökt om tillåtelse för stödordningen som statsstödet till 

datorhallsverksamheten innebär så hade risken funnits att det inte blivit godkänt, men om 

stödordningen skulle ha blivit godkänd så skulle risken vara mycket mindre att 

regleringen sedan behövts göras om med anledning av att bryta mot just 

statsstödsreglerna, då den redan blivit godkänd för att gå i linje med dem. För att kunna 

bli godkänd så skulle stödordningen behövt en grundligare genomgång, vilken skulle 

kunnat öppna upp möjligheterna för att upptäcka falluckan som konsekvenserna av 

stödmottagarproblematiken för colocation-datorhallarna inneburit. Men även om 

stödordningen blivit godkänd av kommissionen så kan självklart fortfarande stöd råka 

betalas ut felaktigt, men det ska mer till för att detta ska ske eftersom ett godkänt stöd har 

en noggrannare utredning både på nationell nivå och även från EU-håll bakom sig.  

En tidigare lösning som möjligen skulle blivit aktuell vid införandet av lättnadsregeln i 

Sverige skulle ha kunnat vara att inspireras mer av den finländska motsvarigheten till vår 

lättnadsregel. Detta eftersom den inte genererat någon liknande problematik genom att 

särskilja colocation-datorhallar. Genom att ta efter en redan beprövad lagregel så minskar 

riskerna för att brister man inte kunnat förutse ska uppkomma vid införandet av den nya 

lagen. Nackdelen med detta är att LSE är uppbyggt på ett lite annat sätt än den finska 

lagen vad gäller stödmottagar-begreppet. I den finska lagen är inte stödmottagar-rollen 

fokuserad på den som förbrukar elen, utan för datorhallsfallet på den el som förbrukas i 

                                                
145 Dir. 2014:72, s. 12 
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datorhallen kopplat till att datorhallen ska få omfattas av den lägre skattesatsen.146 I och 

med den finska formuleringen tas hänsyn till själva datorhallen och dess verksamhet. 

Även om lösningen är bra, och vore önskvärd även för Sveriges del, så skulle den, enligt 

mig, vara svår att efterlikna rakt av i den redan mycket komplexa utformningen av LSE. 

6.3.2 Att lägga ut colocation-regeln i en egen del, som kopplar till LSE 

Att skapa en egen regel för colocation-företag utanför LSE skulle göra att man kom ifrån 

behovet av att bygga stödmottagarrollen på universallösningen som begreppet 

”förbrukare av el” har kommit att bli när det handlar om statsstöd kopplat till elskatt. 

Genom att slippa vrida och vända på formuleringar för att få elförbrukar-rollen att passa 

in i LSE så kan lagen istället tydligare utformas utefter hur colocation-datorhallarna 

faktiskt fungerar.  

Nackdelen med denna lösning är att datorhallsbranschen i sig är relativt smal, och 

colocation-branschen ännu smalare. Att tillsätta en utredning för att utforma en egen regel 

som rör endast återbetalningsmöjligheter för colocation-företag får därför anses ha en 

lägre prioritet, och troligen riskera att kopplas till resursslöseri. Det skulle dessutom ta 

lång tid innan en ny regel skulle kunna komma på plats, i och med att utredningen om 

detta först måste ske. Innan regeln skulle kommit på plats riskerar vi att colocation-

företagens kunder valt andra länder än Sverige på grund av osäkerheten, de höga priserna 

från colocation-datorhallarna samt utredningstiden.  Detta alternativ är med andra ord 

absolut teoretiskt möjligt juridiskt, men jag anser inte att det är särskilt lämpligt, eftersom 

det inte hjälper företagen eller Sverige framåt mot en hållbar lösning. Utöver det så 

förenklar inte en extra regel utanför LSE, men som på något vis är kopplad till LSE den 

redan komplexa uppbyggnaden av lagen. Redan i nuläget är LSE, enligt lagrådet, i behov 

av en helhetlig översyn för att kunna ge bl.a. tydlighet, samt bättre tillämpbarhet.147 

6.3.3 Lösning i form av ett tillägg i LSE 

En omformulering av begreppet ”förbrukare av el” i datorhallssammanhang skulle 

möjligen kunna lösa problemet med vem som blir mottagare av statsstödet i form av 

skattelättnaden.  

                                                
146 SOU 2015:87, s. 240 
147 Lagrådets yttrande 17/6 2016, s. 2-3 
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Exempelvis så skulle man kunna formulera ett tillägg till 1 kap. 14 § LSE gällande vem 

som anses vara den faktiske slutförbrukaren av den elektriska kraften, grundat på något 

som härrör sig mer till själva datorhallsinnehavaren. Tillägget skulle exempelvis kunna 

formuleras som att ”den som förfogar över en övervägande del av den infrastruktur som 

finns i datorhallen ska anses som slutförbrukaren av el”. Denna lösning ligger inte alltför 

långt ifrån vem som anses vara förbrukaren av el, eftersom att flera delar av 

infrastrukturen kan tänkas dra en hel del el själva också. Ett annat alternativ är att en 

ändring eller ett tillägg av formuleringen om vem som anses berättigad till stöd gällande 

datorhallsverksamhet knöts till ägaren av själva datorhallsbyggnaden, likt hur den finska 

lättnadsregeln för motsvarande stöd är formulerad. 

6.3.4 Vad anser jag själv vore bästa lösningen 

Svårigheter som finns med alternativet i avsnitt 6.3.3 kan vara vilka mått som ska 

användas gällande gränsdragningar och kvantifieringar av datorhallarnas IT-utrustning. 

För att mäta hur stor del av ett företag som utgörs av en viss verksamhet så använder man 

bland annat SNI-koder, men vad skulle man använda för att mäta IT-infrastruktur? Ett 

mått kopplat till antal, ekonomiskt värde, eller kanske hur stora kostnader eller hur mycket 

el strukturen drar, eller möjligen någonting helt annat? Ytterligare problematik skulle 

förekomma för colocation-företag om den som äger eller förfogar över en överhängande 

del av infrastrukturen, i form av väldigt många servrar i serverrack, är en kund. Då skulle 

kunden alltså ändå kunna ha rätt till själva skattenedsättningen trots att det är precis det 

som tillägget avser att motverka. Ett ytterligare problematiskt scenario skulle kunna vara 

att det är flera kunder som tillsammans utgör mer än 50 % (eller vilken kvot man nu väljer 

att använda sig av) av IT-infrastrukturen. För om inte något enskilt bolag förfogar över 

åtminstone den kvot som angetts, så borde då alltså ingen få tillgång till 

skattenedsättningen? Detta skulle kunna innebära begränsningar i hur colocation-företag 

kan designa sina datorhallar, eftersom de alltid måste se till att den egna utrustningen i 

form av IT-infrastruktur överstiger kvoten. Om annan IT-infrastruktur än server-rack inte 

ökar i förhållande till hur många serverracks som byggs i datorhallen och då når upp till 

minst den angivna kvoten, så begränsas ju mängden server-racks till hur stor andel som 

resterande infrastruktur kan utgöra för att fortfarande datorhallsföretaget ska kunna få 

möjlighet till nedsättningen. 
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Gällande alternativet i avsnitt 6.3.3 så borde formuleringen rikta in sig på att den som 

förbrukar el under driften av en datorhallsverksamhet ska ha rätt till nedsättning. 

Tankesättet kan där efterliknas hur förbrukningen i tillverkningsprocesser för industriell 

verksamhet har sitt fokus på den som faktiskt driver den stödberättigade industriella 

verksamheten, samt att den elektriska kraften förbrukas i driften av denna verksamhet. 

Vad gäller datorhallarna som industriell verksamhet är det, som tidigare nämnts, de som 

är konkurrensutsatta och elintensiva och därför behöver stöd, inte de företag som hyr in 

sina servrar hos datorhallsföretagen. Det borde därför vara logiskt att den som kan vara 

stödberättigad ska driva datorhallsverksamhet; colocation, informationsbehandling, etc. 

och att den elektriska kraften ska förbrukas i datorhallsverksamheten.  

Enligt mig så skulle inte alternativet i avsnitt 6.3.3 utesluta att man också närmare 

definierar vad som anses vara el som är förbrukad i datorhallsverksamhet, och där anger 

att det rör sig om sådan el som är förbrukad i själva IT-infrastrukturen, samt i övrig 

utrustning som ingår i driften av datorhallsverksamheten. Det vore även rimligt att då 

lägga till att den elektriska kraften anses vara förbrukad av den som har ansvar för driften 

för datorhallen (formulerat på ett sådant sätt att det inte handlar om en inhyrd tekniker 

från ett random konsultbolag eller liknande som anses ha hand om driften). Om man 

lägger fokus på att elektriska kraften ska anses förbrukad av den som har hand om driften 

av datorhallen, och då inkluderat de servrar som finns i denna, så spelar det ingen roll 

vem som faktiskt äger eller förfogar över servrarna ifråga, då driften av dessa ingår i 

datorhallsdriften. 

6.4 GBER och SKV:s ställningstagande 

Som nämnts i avsnitt 4.3.4 så blir konsekvenserna av att inte följa gruppundantagen inte 

bara kännbara för de företag som behöver återbetala stödet inklusive ränta, utan kan också 

innebära fördragsbrott och böter för Sverige, ifall exempelvis stöd blivit utbetalt felaktigt 

på något vis. Om man ser till exempelvis PWC:s uppfattning (avsnitt 6.3) om att det innan 

SKV:s ställningstagande varit colocation-datorhallarna som ansökt om, och beviljats, 

stöd samtidigt som stödmottagaren formulerats som slutförbrukaren av el, så är risken att 

stödet anses lämnat till fel stödmottagare. 

Samtidigt så kan det vara värt att nämna att vid informationen till kommissionen inför 

nyttjandet av GBER så omnämndes aktuell lag, men även de berörda ekonomiska sektorer 
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som stödet riktades till; nämligen ”Datordrifttjänster, Databehandling; hosting och 

dylikt”.148 Enligt min uppfattning så är inte definitionen av den grupp som stödet riktas 

till i informationen till kommissionen förenlig med SKV:s tolkning om att hyresgästerna 

i colocation-datorhallar är de rätta stödmottagarna. Min tolkning utgår ifrån att SKV 

tydligt angivit i sitt ställningstagande att deras uppfattning är att den verksamhet som 

hyresgästerna i colocation-datorhallarna bedriver saknar betydelse för sammanhanget om 

de är att anse som stödmottagare eller inte.149  

När SKV tolkade begreppet stödmottagare som slutförbrukaren av el, och då ville vara 

noggranna så att de inte bröt mot statsstödsreglerna gällande colocation-företagens och 

deras kunders möjlighet till avdrag eller återbetalning är en sak. Men att sedan anse att 

det inte spelar någon roll vilken verksamhet som bedrivs av slutförbrukaren av el, i form 

av kunderna så länge kraften förbrukats i en datorhall blir då lite magstarkt, eftersom man 

angett till kommissionen att de berörda ekonomiska sektorerna för stödet är just 

datordriftstjänster osv. 

6.5 Sammanfattning av kapitlet 

Det kan konstateras att utformningen av LSE inte tagit hänsyn till att colocation-

datorhallar har en annan struktur vad gäller vem som kan anses förbruka elen jämfört med 

hur företagsspecifika datorhallar fungerar. Det kan även konstateras att avsikten med 

lättnadsreglerna, enligt förarbetena inte strävade efter en uppdelning av de ovan nämnda 

datorhallsvarianterna skattelättnadsmässigt. SKV:s ställningstagande tolkar bokstavligt 

det som lagen säger rörande lättnadsregeln, samt det som uttalats i förarbetena kopplat 

till en annan lättnadsregel, gällande vem som ska anses bli stödmottagare. Detta 

ställningstagande ändrar inte innebörden av lagen, utan slår endast fast vad den faktiskt 

säger. Självklart är det lagen som ska tolkas före förarbetena till den, men då lagen inte 

får anses uppfylla det syfte som den var ämnad att göra så kan en förändring av lagen 

vara på sin plats. Finland har lyckats undvika problematiken gällande uppdelningar 

mellan företagsspecifika datorhallar och colocation-datorhallar, genom att göra 

datorhallsföretagen till skattskyldiga i och med att skatt tas ut när el används i datorhallen. 

Eftersom datorhallsföretagen i Finland får en lägre skattesats på den använda elen i 

                                                
148 Sveriges underrättelser till kommissionen gällande det svenska statsstödet för vissa datorhallar som 
förbrukar el i Sverige  
149 SKV:s ställningstagande 
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datorhallarna, så är det också bara själva datorhalls-företagen som blir stödmottagare. 

LSE skiljer sig dock i sin utformning jämfört med den finska lagen, vilket gör att 

motsvarande lösning inte skulle fungera i Sverige. Emellertid kan inspiration hämtas, 

gällande att fokus för stödet bör ligga närmare själva datorhallen, snarare än 

elförbrukaren. 

7. Sammanfattning och avslutning 

Lättnadsregeln i 11 kap. 15 § LSE ger möjlighet till avdrag för den el som förbrukats i 

datorhallar. Datorhallsdefintionen avgränsar skattelättnaden till att enbart gälla vissa 

datacenter enligt 1 kap. 14 § LSE. Skattelättnaderna innebär ett driftstöd, vilket regleras 

inom statsstödsreglerna. Generellt är statsstöd förbjudet, men Sverige har använt sig av 

gruppundantaget GBER för att kunna ge stöd till vissa datorhallar med motivationen att 

det faller in under GBER:s avsnitt för miljöskydd. Dagens utformning av stödmottagar-

formuleringen enligt LSE kopplat till skattelättnadsregeln i 11 kap. 15 § LSE uppfyller 

inte syftet enligt förarbetena rörande skattelättnaderna för datorhallar. Enligt förarbetena 

framgår det tydligt att syftet är att även colocation-datorhallar är minst lika 

konkurrensutsatta och elintensiva som andra datorhallar, och därför bör anses lika 

berättigade till statsstöd som företagsspecifika datorhallar. I 1 kap. 11b § p. 4 framgår 

dock att stödmottagaren är elförbrukaren, vilket i colocation-sammanhang med största 

sannolikhet bör ses som colocation-företagens kunder, inte colocation-företagen själva. 

Detta skiljer sig gentemot de företagsspecifika datorhallarna, vilka förbrukar elen själva 

i de egna datorhallarna. SKV:s ställningstagande, vilket tolkar begreppet ”förbrukare av 

el” som ”den som äger utrustningen som elen förbrukas i”, får anses innebära en korrekt 

tolkning av lagen, så som den nu är utformad. Detta medför att det krävs en lagändring 

av vem som är stödmottagare i datorhallssammanhang för att syftena med förarbetet ska 

kunna uppnås. Omformuleringen kan lämpligen ske genom att begreppet stödmottagare, 

byts från ”förbrukaren av el” till något som tar sikte på själva datorhallen.  

I nuläget utgår statsstöd till sådana bolag, oavsett verksamhet, som hyr plats för sina 

servrar hos colocation-datorhallar som uppnår de tekniska kraven på bl.a. installerad 

effekt för att räknas som datorhall vars elförbrukning ger rätt till stöd. Det skulle möjligen 

kunna anses att ett så brett spann av stödmottagare inte stämmer överens med vad Sverige 

angett till kommissionen vid underrättelserna om statsstöd enligt GBER. Eftersom 
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datorhallarna ger många fördelar för Sverige i form av exempelvis inkomster till 

statskassan och arbetstillfällen, så är det viktigt att Sverige upprätthåller 

konkurrenskraftiga förutsättningar för att attrahera fler datorhallsföretag. En del av att 

upprätthålla konkurrenskraften är att ha konkurrenskraftiga regler, däribland 

konkurrenskraftig prissättning på elen. Jag finner tre lösningar på stödmottagar-

problematiken för colocation-företag. Antingen så får man ansöka om stöd istället för att 

använda sig av gruppundantaget, för att på så vis känna sig säkrare på att stödet blir 

korrekt utformat, eller separera colocation-regeln från LSE för att komma bort från 

stödmottagar-problematiken. Det tredje alternativet, vilket jag anser lättast, är att 

formulera ett tillägg i LSE, gällande vem som anses vara stödmottagare i 

datorhallssammanhang, exempelvis kopplat till vem som anses vara ägaren till 

infrastrukturen i datorhallarna. Finlands motsvarighet till vår lättnadsregel slipper 

uppdelningsproblematiken mellan företagsspecifika datorhallar och colocation-

datorhallar, då de ser datorhallsföretagen som skattskyldiga, och då tillämpar en lägre 

skattesats för elen som datorhallarna förbrukar. LSE skiljer sig dock på flera sätt från den 

finska lagen. Detta gör att även om inspiration kan inhämtas kring hur fokus bör flyttas 

för stödmottagar-rollen i datorhallssammanhang till att inbegripa själva datorhallen 

snarare än elförbrukaren, så är det inte möjligt att kopiera den finska utformningen rakt 

av heller. 

I samband med slutet på denna uppsats, och mina juridikstudier vid Uppsala Universitet, 

så vill jag rikta ett stort tack till alla dem som hjälp, stöttat och peppad mig genom 

studietiden. Ett särskilt tack går till min handledare, Jan Bjuvberg, för värdefulla idéer 

och kunskapsutbyten, och till Robert Lönn, som varit ett stort stöd i de materiella 

frågorna. Ytterligare ett extra tack går till mina kollegor på KPMG, för att ni alltid finns 

där för att bolla idéer när det behövs. Ett sista och extra stort tack går till vänner, familj 

och fästman. Utan ert stöd hade denna uppsats aldrig blivit klar. 

Stockholm, den 22 juli 2019 

Josefin Fornander Bertlin 
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