
 

 

 

 
             
    
Solna den 9 maj 2012  
 
Remissvar från Gröna Bilister: Miljöbilsdefinition, 
kvotpliktsystem för biodrivmedel, fordonsbeskattning etc 
 

Sammanfattning 
Gröna Bilister anser att: 

 Miljöbilsdefinitionen enligt regeringens förslag bör förändras enligt följande: 
◦ Utsläppskrav inte ska vara viktbaserade 
◦ Utsläppskrav bör ta hänsyn till biobränslenas faktiska klimatnytta 
◦ Säkerhetskrav på fordonen bör integreras 
◦ Värden för partiklar, kväveoxid och buller bör införas 
◦ Klimatbaserade skärpningar bör beslutas för 2016 och 2019 

 
 Kvotplikt och beskattning för biodrivmedel bör förändras enligt följande:  
◦ Ett mål på 20 % förnybar energi i transportsektorn år 2020 bör införas, 

istället för dagens mål på 10 % till samma årtal.  
◦ Beskattning av koncentrerade drivmedel efter år 2013 måste fastslås nu, 

med bibehållen konkurrenskraft men utan överstimulans 
◦ Miljömässigt särskilt angelägna biodrivmedel bör kunna gynnas särskilt 
◦ Beskattning av biodrivmedel bör inte relateras till en viss andel av 

kvotnivån, utan vara klimatmässigt motiverat 
◦ Skattebefrielsen för HVO bör inte ha ett visst tak utan utformas för en 

snabb omställning 
◦ Krav är bra, men skall inte ställas ensidigt på de inblandade biobränslena. 

Inför krav på den stora delen fossilbränsle. 
 

 Fordonsbeskattning bör förändras enligt följande:  
◦ Ett bonus-malus-system bör utredas skyndsamt 
◦ Justeringar av fordonsbeskattningen i det korta perspektivet bör gynna de 

förnybara drivmedlen, inte bilar på fossil diesel.  
 
 
Inledning 
Som Sveriges enda miljödrivna bilistorganisation bistår vi gärna med förslag till hur bilismens 
miljöpåverkan kraftfullt, skyndsamt och kostnadseffektivt kan minska. Vi har alltsedan vårt 
grundande haft detta som ett huvudfokus och har i åtskilliga remissvar och flera egna skrifter 
gett omfattande förslag på såväl hur miljöbilsdefinitionen kan förändras som hur andelen 
biobränslen kan öka såväl i koncentrerad form som låginblandat i fossila drivmedel. 



 

 

 
Vår utgångspunkt, och därvidlag skiljer vi oss från mer traditionella bilistorganisationer, är att 
Sverige ska vara en föregångare i omställningsarbetet. Vi är övertygade om att världen behöver 
föredömen att inspireras av, en roll som Sverige delvis axlat de senaste åren, men också att det 
är lönsamt för ett land som vårt att profilera sig som pådrivande inom hållbara trafiklösningar. 
 

Remissförslaget 
I vårpropositionen diskuterades allmänt milj- och energifrågor, men det var i en bilaga med det 
prosaiska namnet Skatte- och tullavdelningen ”Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 
2013” som några av de viktigaste förslagen fanns. När remissen väl gick ut ett par dagar senare 
fick mottagarna en mycket kort tid att svara. 
 
Miljöfordonsutvecklingen och skatter och avgifter på bränslen är direkt avgörande för att 
Sverige skall driva och leda utvecklingen bort från fossilberoendet. Det är därför märkligt att 
regeringen väljer att gömma så viktiga frågor i en bilaga till vårpropositionen, och att inte ta 
tillfället att få in synpunkter brett från berörda aktörer. 
 
Tvärtom måste denna fråga bygga på största möjliga samverkan med marknadens aktörer vilket 
regeringen missat. Gröna Bilister hoppas att man nu tar chansen till ett omtag med bred 
förankring kring de många strategiska beslut som måste tas. 



 

 

Avgränsningar 
Detta remissvar fokuserar endast på de delar av regeringens förslag som är av väsentlig 
betydelse för omställningen till hållbar bilism.  
 

Miljöbilsdefinition 
Att den nuvarande miljöbilsdefinitionen, införd 2006, ska skärpas har varit allmänt känt och 
önskat en längre tid, och vi välkomnar att regeringen nu lagt ett förslag på hur detta ska 
utformas.  
 
Den nya miljöbilsdefinitionen baseras på EU:s kommande utsläppskrav, där alla tillverkare i 
genomsnitt ska nå max 130 g CO2/km från år 2012-2015 i en stegvis infasning. År 2020 skärps 
EU:s krav, preliminärt till 95 g CO2/km. EU har infört en viktbaserad utsläppskurva, där varje 
tillverkares utsläppsbeting baseras på genomsnittsvikten på de bilar som märket registrerat 
inom EU. Nedan presenteras förslaget punkt för punkt, med våra förslag till förändringar. 
 

Skärpningar 
Miljöbilsklassade bilar avses omfatta ca 10 % av nybilsförsäljningen i Sverige, med 
skärpningar år 2016 och 2019 för att marknadsandelen ska bibehållas. Hur stora stegen för 
skärpningar blir är ännu inte klart; det finns en inneboende motsättning i förslagets önskan om 
långsiktig förutsägbarhet – som förutsätter att man i förväg vet när och med hur mycket kraven 
skärps – och önskan att bibehålla en viss marknadsandel – som förutsätter flexibilitet i när och 
hur mycket kraven skärps.  
 
Vi föreslår att definitionen får förutbestämda skärpningar på 5g Co2/km var tredje år;  

 90 g CO2/km 2016, 145 g för biobränslen 
 85 g CO2/km 2019, 140 g för biobränslen 

 
Regeringen har inte angett något årtal för ny revision efter år 2019, vi bedömer att det senast då 
är dags att helt utesluta bilar som enbart kan gå på fossila drivmedel, i linje med regeringens 
mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta som i dess helhet – inklusive befintliga bilar – 
ska nås till år 2030. 
 

Biodrivmedel 
Bilar som kan framföras av biodrivmedel föreslås få en särskild utsläppsnivå, där de ur 
”tailpipe-perspektiv” tillåts släppa ut i genomsitt 150 g CO2/km; skillnaden mot 
fossilbränsledrivna fordon är motiverad med den genomsnittliga faktiska utsläppsminskningen 
för biodrivmedel jämfört med de fossila. Utsläppskurvan för bilar som kan framföras av 
biodrivmedel följer i övrigt den för fossilbränsledrivna fordon, dvs med samma viktbaserade 
utsläppskrav. I förslaget anges att bilar framförda på biodrivmedel ”på sikt” ska ha samma 
utsläppsnivåer som bensin- och dieselbilar. När detta faktiskt ska ske har inte klargjorts, vi 
bedömer att regeringen avser att det förändras i samband med den allmänna kontrollen 2016 
eller 2019.  
 
I förslaget tas ingen hänsyn till biobränslenas faktiska klimatnytta; de dras alla över en kam 



 

 

trots att såväl EU-kommissionen (i förnybarhetsdirektivet som nationellt hanteras av 
Energimyndigheten), och Naturvårdsverket och Trafikverket (i Bilindex) slagit fast vilka 
faktiska utsläppsreduktioner som uppnås med respektive biodrivmedel. Inte heller ställs några 
som helst krav på att man ska tanka biodrivmedel i bilar som är avsedda för detta, trots att 
sådana krav finns i en rad kommuners miljöbilsdefinitioner. 
 
Vi föreslår att den faktiska klimatnyttan ska ligga till grund för biodrivmedlenas tailpipe-värde, 
vilket då också stimulerar bilindustrin att medverka till att biodrivmedlen successivt förbättras. 
För att undvika för tvära kast, kan EU:s standardvärden för respektive biodrivmedel användas.  

Säkerhet  
Regeringen föreslår inga som helst säkerhetskrav, i motsats till det tidigare förslaget från 
Trafikverket som har omfattande säkerhetskrav. I tidiga förslag till både supermiljöbilspremien 
och miljöbilsdefinitionen ställdes krav på högsta betyg, fem stjärnor, i Euro NCAP. När inga 
säkerhetskrav alls ställs, kan bilar som inte alls krocktestats offentligt godkännas som 
miljöbilar. På elbilssidan är sådana bilar på väg, och elbilar som inte har antisladdsystem säljs 
nu med statlig delfinansiering. 
 
Vi föreslår att krav på högsta krocksäkerhetsbetyg i Euro NCAP eller motsvarande införs, utan 
dispensmöjlighet. Det finns inget skäl att ställa miljö mot säkerhet. 
 

Konsekvenser för marknaden 
I nuläget är drygt sex av tio nya miljöbilar dieseldrivna, och en hög andel av dessa ligger på 
119 g CO2/km. Också några bensinbilar ligger på denna nivå. Flertalet av dessa klassas inte 
som miljöbilar när de nya kraven införs, men registreras de senast 31 december 2012 har de 
fortsatt fem års skattebefrielse. Vi får därför en försäljningsboom för dessa bilar hösten 2012 
och därefter en mycket snabb försäljningsminskning. Sådana tvära kast är olyckliga för 
marknaden, och detta av-på-system är inte miljömässigt motiverat. Utifrån detta borde 
regeringen arbeta mer med en glidande skala av fordonsbeskattning, utifrån den bonus-malus-
beskattning som bl.a. Gröna Bilister åtskilliga gånger föreslagit.  
Bilar som redan nu saluförs och är godkända som miljöbilar från år 2013 är: 
 
Diesel: Citroën C3 1.4 och C4 1.6, Peugeot 208 1.4 och 308 1.6, Skoda Fabia 1.2, Volvo V40 
1.6,  
Etanol: Audi A4 2.0 och 2.0 4WD, Ford C-Max 1.6 och Focus 1.6, Renault Clio 1.2, VW 
Passat 1.4, Volvo S60/V60 1.6, S80 1.6 och V70 1.6 
Gas: Fiat Doblò 1.4 och Punto 1.4, Mercedes E200 1.8, Opel Combo 1.6 och Zafira 1.6, 
Subaru Legacy och Outback 2.5 4WD, VW Caddy Life 2.0, Passat 1.4 och Touran 1.4, Volvo 
V70 2.5 
Hybrid: Citroën DS5 2.0,  Lexus CT 200h 1.8, Peugeot 3008 2.0 4WD, Toyota Auris 1.8 och 
Prius 1.8 
Laddhybrid: Chevrolet Volt och Opel Ampera 
El: Citroën C-Zero, E-car 500 EV, Mitsubishi i-MiEV, Nissan Leaf, Peugeot iOn och Volvo 
C30. 
 
Under året tillkommer bl.a. Peugeot 508 RXH, Toyota Prius Plus, Prius Plug-in och Yaris 
Hybrid, Volvo V60 Plug-in.  
 



 

 

Som synes finns alltså gott och väl tillräckligt med bilar för att tillfredsställa alla behov – här 
finns fram-, bak- och fyrhjulsdrivna bilar, upp till sjusitsiga bilar och bilar med alla drivmedel. 
Föga förvånande är svenska tillverkare relativt väl representerade. Utifrån detta står det klart att 
någon urvattning av förslaget inte bör vara aktuell, och att den föreslagna kontrollstationen år 
2016 redan nu kan klargöras bli en skärpning.  

Omfattning 
Miljöbilsdefinitionen är grunden för fem års fordonsskattebefrielse, för lokala förmåner som 
gratis parkering och är vad myndigheter måste köpa och väldigt många andra kundgrupper 
begär när de handlar bil - dvs detta handlar om mångmiljardbelopp. Därtill antyder 
regeringstjänstemän att definitionen blir grunden för ”allt”, alltså också t.ex. för 
förmånsbeskattningen. 
 
Vi delar bilden av att det behövs ett mer enhetligt system som täcker in alla delar av fordonens 
kostnader, och därtill att det inte är rimligt att 90% av nybilsförsäljningen lämnas utan den 
styrande effekt som miljöbilsdefinitionen trots allt kan ha – därav våra återkommande förslag 
om en fullständig beskattningsmodell för fordon, som dessutom hålls intäkts- och 
utgiftsmässigt neutral för statskassan. 

Viktbaserat 
Vi avvisar regeringens motivering till att tunga bilar ska få släppa ut mer – vi har inte 
någonstans kunnat finna att de gör en större trafiknytta utan ser att det i såväl tunga SUV:ar 
som lätta minibilar i snitt sitter ca 1,5 personer (undantag är troligen sjusitsiga MPV och 
liknande, men de har ungefär genomsnittsvikt). Det är inte heller rimligt att hänvisa till att EU:s 
regler för högsta genomsnittliga utsläpp är baserade på vikt; tvärtom är det därmed rimligt att 
inte dubbelt stimulera tunga fordon.  
 
Vidare ser vi att tyngre bilar inte betyder större bilar – t.ex. har Mazda jobbat hårt med vikten 
och gör fullt femsitsiga bilar som är lättare än strikt fyrsitsiga Mini. Slutligen behöver bilar bli 
lättare, både av resursskäl och för att vara mindre aggressiva t.ex. i kollision med oskyddade 
trafikanter.  
 
Regeringens påstående att snittutsläppen från nya miljöbilar ska vara max 95 gram koldioxid 
per kilometer är i praktiken en gissning, eftersom de faktiska snittutsläppen beror på hur tung 
snittbilen är. I förslaget skriver regeringen själv att ”Sammanfattningsvis är det svårt att 
beräkna hur de totala utsläppen av koldioxid påverkas”. Väljer då många de tyngre bilarna, 
stiger utsläppssnittet, särskilt som regeringen inte satt ett tak vid dagens miljöbilsgräns på 120 
g CO2/km. Från årsskiftet föreslås vi med statens finanser skattebefria tillverkare som Bentley, 
vars aviserade SUV med utsläpp på ca 130 g CO2/km kvalar in som miljöbil tack vare en 
tjänstevikt på 2,5 ton. 
 
Efter åtskilliga år av relativt stor förvirring om vad en ”miljöbil” egentligen är, är det nu relativt 
tydligt och vi ser få fel i bilföretagens marknadsföring. Med det liggande förslaget blir det åter 
mycket svårkommunicerat, då det saknas ett enhetligt värde för vad en miljöbil är. Konkret kan 
en tung, liten miljöbilsklassad bil få släppa ut mer än en större och lättare och ändå vara 
miljöbilsklassad. Exemplet är inte fiktivt, vilket nedanstående bild visar. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Båda bilarna har som synes samma förbrukning och CO2-utsläppsvärde, därtill är de jämnstora 
och från samma koncern (Skoda Fabia respektive VW Polo, båda turbodiesel). Men 
Volkswagens modell är inte miljöbilsklassad genom att den är hundra kilo lättare än Skodan. 
En 2,5 ton tung, aviserad Bentley SUV med hybridteknik och utsläpp på 130 g CO2/km 
kommer också den att miljöbilsklassas, genom att den är så tung och det inte ens sätts något tak 
för utsläppen – sådana bilar som inte ens år 2006 var miljöbilar kan nu bli det.  
 

Biobränslen: Kvotplikt och beskattning 
Regeringens förslag till kvotplikt innebär på flera områden en väsentlig förbättring jämfört med 
Energimyndighetens ursprungliga förslag om kvotplikt, både gällande ambitionsnivå och 
tydlighet. Gröna Bilister är inte heller generellt avvisande till ett kvotsystem, som ju flyttar 
kostnader för biodrivmedel från skattekollektivet – oss alla – till bilisterna, vilket är i linje med 
förorenaren betalar-principen. 
 
På samma sätt motsätter vi oss inte generellt en viss beskattning av biodrivmedel. Förestående 
prishöjningar på fossila drivmedel (både aviserad skattehöjning och marknadsmässiga 
prisstegringar genom tilltagande oljebrist) ger utrymme för en viss beskattning också av 
förnybara drivmedel efter 2013, och vi ser det i grunden som positivt att biodrivmedlen inte 
framgent får total skattebefrielse. Också biobränslen bör kunna bidra till statskassan – annars 
urholkas välfärden när biodrivmedlen tar över – och en beskattning utifrån faktisk klimat-
påverkan påskyndar omställningen till klimatbättre biodrivmedel. Därtill kommer att den totala 
skattebefrielsen redan i år riskerar att fällas av EU såsom varande överkompenserande. Det ska 
alltid vara lönsamt att tanka förnybart istället för fossilt, men aldrig väldigt lönsamt. 
Marknadsmässig skulle en CO2-baserad beskattning troligen gynna  biodrivmedelsproduktion 
lokalt och i tropikerna, som i båda fall ofta uppvisar särskilt hög klimatnytta.  
 
Däremot ser vi en risk att kvotplikten på 10 respektive 7% blir ett tak för bolagens ambitioner, 
och vi ser inga incitament som gynnar att de kvotpliktens inblandning utgörs av biobränslen 
som mer än precis klarar gränsen för skattefrihet (enligt förnybarhetsdirektivet).  Detta slår hårt 
inte minst mot den svenska etanolproduktionen, som redan har en klimatreduktionsnivå som 
klarar kraven 2017, och gynnar knappast global teknikutveckling för biobränslen.  
 
I och med förnybarhetsdirektivet ställs krav på den biobaserade delen av våra bränslen, men på 
den återstående delen, 90 respektive 93% ställs inga krav. Gröna Bilister föreslår en 
amerikansk modell som möjliggör en beskattning baserad på det faktiska fossila kolinnehållet i 

89 g CO2/km  
 



 

 

bränslet. Detta utesluter bränslen från tjärsand och skiffergas. 
 
Kalifornien har ofta varit föregångare när det gäller att införa miljökrav inom transportsektorn, 
med Air Resources Board som drivande myndighet. Den 15 april 2010 trädde Low Carbon 
Fuel Standard (LCFS) i kraft1.  
 
I korthet innebär LCFS följande: 

• Växthusgasutsläppen från de fordonsbränslen som säljs i Kalifornien ska minska med 
10 % till år 2020, med årliga delmål från och med år 2011. 

• Utsläppen beräknas och rapporteras av bränsleleverantörerna utifrån delstatens eget 
heltäckande system för livscykelanalys. 

• Livscykelanalysen innefattar alla drivmedel, inklusive el och vätgas, och tar med både 
direkta och indirekta markanvändningseffekter i beräkningen. 

Leverantörer av drivmedel tillverkade av ”high carbon-intensity crude oil”, t ex tjärsandsolja, 
måste beräkna särskilda utsläppssiffror med hjälp av systemet för livscykelanalys.   
 
 
Förslaget till kvotplikt och beskattning önskar vi förändra enligt följande: 
 

• 25 % förnybart 2020. 2011 var andelen förnybar energi i transportsektorn 9,8 %, 
endast 0,2 % från 2020-målet på 10%. Ett mål på 25 % för år 2020 är mer rimligt, vilket 
också är en förutsättning för att nå regeringens mål om fossiloberoende år 2030. Att 
behålla nuvarande mål på 10% till år 2020 skulle sannolikt vara direkt hämmande för 
teknik- och marknadsutveckling, och skulle innebära att enbart kvotplikt för oss fram 
till målet.  

 
• Golv snarare än tak. Samlad internationell erfarenhet visar att en kvotplikt innebär ett 

tak; mer än vad kvoten anger kommer inte att uppnås. Därutöver kommer marknadens 
aktörer att sträva efter att minimera sina kostnader på ett sådant sätt att det inte ens är 
givet att kvotens nivå uppnås; så skedde t.ex. i Tyskland där andelen biodiesel är långt 
under både kvotnivån och vad den var innan kvoten etablerades. Vidare har 
kvotsystemet – som ersatte tidigare skattebefrielse – inneburit att huvuddelen av tysk 
biodieselproduktion nu är nedlagd eller lagd i malpåse. För att istället etablera ett golv 
eller en lägstanivå, bör regering och riksdag fastslå hur mycket biobränsle bensin och 
diesel ska innehålla och skattemässigt fortsatt gynna de rena och höginblandade 
biodrivmedlen. 

 
• Tydliga, långsiktiga regler för koncentrerade biodrivmedel. Det är otillständigt att 

regeringen ännu i maj 2012 inte klargjort vad som gäller för beskattningen av 
biodrivmedel från 1 maj 2014. Det är också märkligt att ha skattebefrielse på upp till 
15% HVO; successivt bör förstås andelen HVO i diesel öka och det tak som nu föreslås 
hämmar en sådan utveckling.  

• Tydligare beskattning av låginblandning. För låginblandning är nivåer upp till 5% 
koldioxidskattebefriat, medan energiskatten är nedsatt med 89% för bensininblandning 
och 84% för dieselinblandning. Nivåer över 5 % låginblandning beskattas fullt ut som 

                                                
1	   	  http://www.arb.ca.gov/fuels/lcfs/lcfs.htm	  



 

 

fossila drivmedel. Denna märkliga trappstegseffekt bedöms av regeringen inte ha någon 
praktisk betydelse, men vi bedömer att det ändå är rimligt att ha ett robust och 
begripligt system utan denna trappstegseffekt. 

 
• Långsiktig andelshöjning. Energimyndigheten anger att ”En kvotnivå som inte är 

tillräckligt hög riskerar att bli hämmande för en användning utöver låginblandade 
biodrivmedel.” Vi delar denna farhåga, liksom bedömningen att ”kvotnivån behöver 
ligga en bit över den av EU beslutade ambitionsnivån för transportsektorn för att det ska 
ge tillräcklig stimulans utöver låginblandade biodrivmedel i bensin och diesel.”  Därför 
bör regeringen redan nu slå fast ambitioner för en fortsatt höjning av låginblandningen, 
även bortom vad EU i dagsläget tillåter.  

 
• Gynnande av ny teknik. Nya, effektiva tekniker för framställning av biodrivmedel kan  

gynnas, dels genom EU-direktivet som tillåter ”dubbelräkning” av vissa uppräknade 
biobränsleslag, dels genom möjlighet till fortsatt skattebefrielse för drivmedel – eller 
former av drivmedel – som behöver särskild stimulans även efter år 2013. Dock är 
”dubbelräkningen” ett mycket trubbigt instrument och regeringen bör överväga andra 
metoder att särskilt stimulera bränslen som är ”bäst i klassen”.  

 
• En incitamentsmodell införs som ger progressivt större fördelar för de biobränslen 

som klarar hög klimatreduktion.  
 

• Ett bedömningssystem av kalifornisk modell införs, för att redan på kort sikt utesluta 
de mest klimatpåverkande av de fossila drivmedlen.  

Fordonsskatt  
Regeringen föreslår att fordonsskatten höjs, genom att koldioxidbeloppet tas ut från 117 g 
CO2/km mot dagens 120 g. Därtill ska bränslefaktorn för dieselbilar sänkas från 2,55 till 2,33, 
istället för tidigare aviserade 2,4. Båda ändringarna föreslås träda i kraft från årsskiftet. 
Sammantaget blir det en viss höjning för bensinbilar som inte är fordonsskattebefriade 
(miljöbilar enligt nya definitionen), medan dieselbilar får något sänkt skatt.  
 
Gröna Bilister är mycket skeptiska mot denna förändring, som ger en viss utveckling åt fel håll 
men som framför allt fullständigt missar tillfället att med fordonsskatten styra mot klimat- och 
miljöbättre bilar. Vi föreslår ånyo en bonus-malus-beskattning av fransk modell, vilket 
skyndsamt bör utredas. I väntan på det bör förändringar av befintligt system tydligt påskynda 
omställningen från fossila drivmedel till förnybara, inte stärka stimulansen att välja dieselbilar. 
 
Avslutande kommentar 
Gröna Bilister tackar för möjligheten att få ge synpunkter på detta förslag och står till berörda 
parters fulla disposition för utveckling och fördjupning av ovanstående förslag till förändringar. 
 
För Gröna Bilister 
 
 
Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann 


