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Gröna Bilisters synpunkter i korthet 

• Vi ställer oss kritiska till att regeringen ännu inte har gett rätt förutsättningar för att nå målet 

om en fossilberoende fordonsflotta till 2030.  

• Vi ser ett akut behov av långsiktiga och förutsägbara ekonomiska styrmedel för 

drivmedelsbranschen, där det styrande målet är att minska klimatpåverkan per körd sträcka. 

Då bör drivmedelsbranschen styras så att klimatpåverkan per energienhet drivmedel sjunker.  

Fokus bör redan nu ligga på att finna sådana teknikneutrala styrmedel, istället för att lappa 

och laga det befintliga skattesystemet. 

• Vi ställer oss kritiska till den föreslagna skattehöjningen för FAME och anser att denna 

kommer att få betydande negativa konsekvenser för omställningen i transportsektorn. 

• Vi anser att regeringen ska göra en ny bedömning av huruvida den föreslagna höjningen av 

energiskatten för FAME är rimlig i förhållande till det reviderade underlag som 

Energimyndigheten har presenterat. 

• Vi ser positivt på att begränsningen för skatteundantaget för HVO minskas, men ställer oss 

samtidigt kritiska till att förslaget brister i teknikneutralitet. HVO och FAME baserade på 

vegetabiliska oljor hanteras inte på samma sätt. 

• Vi anser att förslaget är bristfälligt vad gäller konsekvensanalys av den föreslagna 

förändringen, trots att förslaget går emot viktiga mål för Sverige och EU inom bland annat 

miljöområdet. 
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Förslaget leder inte till målet om en fossilberoende fordonsflotta år 2030 

Varken nuvarande skattesystem eller det aktuella förslaget kan anses ge rätt förutsättningar för att 

uppnå regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. När det gäller biodrivmedel så 

anser vi att skatten alltid bör vara strikt proportionerlig mot växthusgasutsläppet per energienhet i 

livscykelperspektiv. 

Det aktuella förslaget om förändrade skattesatser för vissa biodrivmedel tycks inte vara motiverade 

av klimatskäl utan av statsfinansiella skäl.  

Förslaget brister i analys av konsekvenserna av dess genomförande. En så stor och oförutsägbar 

skatteförändring får naturligtvis stora effekter på marknaden. Regeringen bör analysera dessa 

effekter och dess påverkan på centrala miljöpolitiska mål innan förslaget genomförs. 

Underlaget är bristfälligt 

Finansdepartementets förslag om en höjning av energiskatten för FAME bygger på ett bristfälligt 

underlag. Det gäller den övervakningsrapport som Energimyndigheten har presenterat, som brister 

vad gäller analys av kostnadsbilden för svenskproducerad FAME.  Rapporten tar inte hänsyn till data 

från alla företag och även felaktiga uppgifter tycks ha använts. Myndigheten har i ett yttrande 

korrigerat en del av bristerna och vi anser att regeringen bör ta hänsyn till detta och ta initiativ till en 

ny bedömning huruvida överkompensation av FAME föreligger eller inte. 

Konsekvenser för buss och lastbilstrafik 

Gröna Bilister anser att den föreslagna höjningen av energiskatt för FAME kommer att ge kännbara 

konsekvenser för användningen av FAME i Sverige, och att detta måste analyseras noga innan man 

går fram med en sådan substantiell skattehöjning.  FAME är ett attraktivt alternativ för buss- och 

lastbilstrafiken, har ett högt miljövärde och släpper ut betydligt mindre växthusgaser än fossila 

alternativ. Inom kollektivtrafik med buss är FAME det mest använda förnybara bränslet, vilket 

innebär att kollektivtrafiken riskerar att drabbas av förslaget.  

Om förslaget genomförs skulle det bromsa det arbete att ställa om till en fossilfri verksamhet som 

många svenska företag, myndigheter och trafikhuvudmän redan har påbörjat.  

Bristande teknikneutralitet 

Det slår ofta fel att i förväg försöka peka ut önskvärda tekniker och produkter, och hitta på styrmedel 

för att gynna dem. Då riskerar vi också att låsa fast utvecklingen i dagens teknik. Skattesystemet bör 

fokusera direkt på det väsentliga: att minska växthusgasutsläppen. Vilka råvaror och vilken teknik 

som används är sekundärt, och styrmedlen bör därför vara blinda för detta. 

Föreliggande förslag är inte teknikneutralt. I likhet med FAME kan HVO produceras av vegetabilisk 

olja. Den tillkommande ökningen av produktion av HVO i Sverige kommer troligen ske med sådan 

råvara, eftersom tillgången på alternativa råvaror (till exempel tallolja från svartlut) är begränsad. 

Delar av utbudet av HVO baseras därmed på samma typ av råvara som FAME. Det är bara 

förädlingssteget som skiljer bränslena åt. Om skatten verkligen ska bero på kostnadsbilden bör 

övervakningsrapport och skattesats baseras på en bedömning med två olika kostnadskalkyler för 

HVO, där den ena gäller HVO baserad på vegetabilisk olja. Gröna Bilister anser dock att detta är fel 

väg att gå. Det enda sättet att säkerställa teknikneutrala styrmedel som styr rakt mot målet om en 
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fossiloberoende fordonsflotta är att låta skatten enbart bero på klimatpåverkan. Ovidkommande 

faktorer som förädlingsmetod bör inte spela någon som helst roll. 

Sammanfattning 

Gröna Bilisters intryck är att detta förslag har tillkommit i all hast sedan regeringen fick dra tillbaka 

sitt förslag om kvotplikt för biobränsle. Förslaget om förändrad beskattning av biobränsle 

presenterades mitt i sommaren och därtill har remisstiden varit mycket kort, endast en månad.  

Gröna Bilister anser att förslaget får betydande negativa konsekvenser på den omställning som sker i 

den tunga transportsektorn och att dessa konsekvenser inte är tillräckligt väl analyserade.  

Gröna Bilister anser därför att förslaget bör dras tillbaka. Underlagen bör analyseras ytterligare så att 

korrekta ingångsvärden och teknikneutralitet säkerställs. Vår uppfattning är att det saknas skäl att 

avskaffa nedsatt energiskatt för höginblandad FAME. 

Vi har utvecklat våra tankar kring långsiktigt hållbara styrmedel för drivmedelsbranschen i vårt 

remissvar till utredningen Fossilfrihet på väg: http://www.gronabilister.se/press/aktuellt/rapporter-

och-remisser/remissvar-utredningen-om-fossilfri-fordonstrafik-sou-2013-84- 

 

För Gröna Bilister 

Per Östborn 
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