
 

 

        Stockholm 2017-09-01 

Energimyndigheten 
Analysavdelningen  
Enheten för styrmedel och tillsyn 
Att: Marianne Pettersson 
hbk@energimyndigheten.se  
 

Remiss av Föreskrifter om rapportering och beräkning av 
växthusgasutsläpp från drivmedel; DNr: 2016-007427 

 

SPBI har fått rubricerade remiss och lämnar följande synpunkter: 

 

Sammanfattning 

Rapporteringskraven måste vara helt i enlighet med kraven i direktivet 2015/652/EU 
eftersom det är den beräkningen som är avgörande för hur måluppfyllnaden i 
bränslekvalitetsdirektivets art 7a p2 skall beräknas. Detta mål har implementerats i 
drivmedelslagens §21. I direktivets 2015/652/EU art 3 p2 poängteras att 
medlemsstaterna skall säkerställa att beräkningen görs i enlighet med 
beräkningsmetodiken i bilaga I. Därför får inte Sverige avvika från det 
beräkningssättet. Rapporteringen till EU från Sverige kommer att sammanställas av 
EU Kommissionen till en aggregerad rapportering och det är därför måste alla 
medlemsstaterna beräkna måluppfyllnaden på samma sätt.  

Det är också viktigt att man ger bolagen tid att vidareförmedla eventuella nya 
informationskrav till sina leverantörer. De upphandlar en stor del av kontrakten i god 
tid före varje år och då måste de kunna förmedla vilka krav det ställs på den 
information som följer med produkten.  

Sammantaget kan inte SPBI tillstyrka förslaget till nya föreskrifter utan att 
omarbetning genomförts.  

Detaljerade synpunkter följer nedan.  

 

2§ 

 
 typ av drivmedel: ett drivmedel som uppfyller en viss klassificering enligt 3-14 §§ 
drivmedelslagen (2011:319) eller viss nationell eller internationell standard för drivmedel, 
samt el som använts som drivmedel. 

 

Typ av drivmedel beskrivs i drivmedelslagen, DML, §4-15. Genom att avgränsa till 
§14 kommer inte ren HVO med. §15 är det som gör det möjligt att sälja ren HVO på 
den svenska marknaden. Genom avgränsning undantas även fossila GTL drivmedel 
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från rapporteringen. I direktivet finns inte möjligheter till sådana undantag vilket 
måste speglas i föreskrifterna. 

§§12-14 hänvisar till E85, FAME och ED95. Dessa paragrafer är inte uppdaterade i 
DML och har inte följt med den utveckling som skett inom standardiseringsområdet. 
För att fordonsindustrin skall godkänna användningen av dessa drivmedel krävs att 
de uppfyller den senast uppdaterade standarden. Denna hänvisning till §§12-14 får 
inte innebära att man fullt ut måste följa dessa paragrafer då de i så fall inte skulle 
accepteras som drivmedel i fordonen. 

Orsaken till att de finns med i drivmedelslagen är att om dessa drivmedel skall 
beskattas så skall de ske enligt miljöklass 1 av motsvarande fossilt drivmedel. 
Eftersom dessa drivmedel antingen är helt skattebefriade eller skattenedsatta har det 
inte varit bindande att följa dessa paragrafers specifikationer. SPBI har vid flera 
tillfällen gjort regeringskansliet uppmärksam på att drivmedelslagen inte är 
uppdaterad med utvecklingen i standarderna vad gäller dessa paragrafer. 

 

4§ 

b) Effektivt värmevärde 

Energivärdet skall enligt direktivet anges som typiska värden för biodrivmedel från 
förnybartdirektivets Annex III och för fossila från JRC appendix I – JRC 2013 v4. 
Därför behöver inte effektiva värmevärden anges i rapporteringen. 

 

5§ 

I förslaget till uppdateringen av förnybartdirektivet (RED II) finns en omfattande 
förändring av rapporteringskravet för ursprung. Det kan därför komma att fastställas  
i nytt regelverk att delar av de regler som nu ligger bakom dessa föreskrifter kommer 
att upphöra. Sannolikt hinner denna rapportering träda i kraft före 2020 vilket gör 
att det måste finnas beredskap för att ändra nuvarande föreskrifter. 

 

 

§12 Beräkning av växthusgasintensitet  

 
12 § En drivmedelsleverantör ska beräkna sin växthusgasintensitet enligt följande formel  
Växthusgasintensitet# = Σx (GHHix × MJx ) – UER / Σx MJx  

 

Denna formel stämmer inte överens med beräkningsformeln i direktivet 
2015/652/EU, bilaga I, del 1 p3 där man för bl.a. elbilar och bränsleceller tar hänsyn 
till drivsystemets effektivitet. Se nedan urklipp ur direktivet 2015/652/EU, bilaga I. 
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Även om el till elbilar/laddhybrider samt vätgas till bränsleceller idag inte utgör 
någon större energimängd är det viktigt att beräkningen helt överensstämmer med 
direktivets beräkningssätt.  

 
I beskrivningen av vad de olika parametrarna betyder finns också några förenklingar 
som inte är korrekta. 
 

Där:  

# leverantörens identifikation  

x är det antal drivmedel som levererats och som ska rapporteras  

 

Här skall inte ordet ”antal” finnas med utan det gäller de drivmedel som omfattas av 
rapporteringen. Stryk ordet antal.  
I direktivet står det: x innebär de bränsle- och energityper som omfattas av detta direktiv 
 
I direktivet 2015/652/EU finns detaljerade beskrivningar om hur man skall räkna 
fram de olika parametrarna i formeln för uppföljningen av måluppfyllnaden. SPBI 
anser att det är viktigt att dessa noggrant följs vid beräkningen och föreslår att de 
lyfts in i sin helhet i föreskrifterna. 
 

15§ 

När kommer dessa föreskrifter som anger hur el skall beräknas? Om en leverantör 
vill följa upp sin måluppfyllnad löpande under året för att undvika eventuella 
sanktionsavgifter måste denna uppgift finnas tillgänglig i alla fall i god tid före 2020 
då det utgår en sanktionsavgift om målet inte nås. SPBI anser att dessa föreskrifter 
skyndsamt skall utarbetas. 
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16§ 

 
c) perioden då den påstådda minskningen ägde rum,  

 

Ordvalet ”påstådda” bör bytas mot ett mindre laddat ord. Som det är nu indikerar det 
att minskningen inte har ägt rum. Detta ordval finns visserligen i den svenska 
översättningen av 2015/652/EU men i den engelska versionen står det ”claimed” 
vilket mer betyder att det gäller den ”åberopade” minskningen som avses. 

 

Ikraftträdandebestämmelser 

I propositionen 2016/17:193 anges att denna rapportering kommer att gälla 2018 års 
volymer och gälla den rapportering som görs i april 2019. För att det skall kunna 
göras måste föreskrifterna vara klara senast i oktober 2017. Detta för att det är viktigt 
att man ger bolagen tid att vidareförmedla eventuella nya informationskrav till sina 
leverantörer. De upphandlar en stor del av kontrakten i god tid före varje år och då 
måste de kunna förmedla vilka krav det ställs på den information som skall åtfölja 
produkten.  

Bilaga 1 

Här följer bilagan den svenska översättning av drivmedel där den valda terminologin 
inte är tydlig och behöver förtydligas. Den engelska versionen ger en tydligare 
vägledning vilka produkter som avses. Det kan dock vara bra att följa direktivet men 
kanske skall det stå en närmare förklaring om vad som avses. Ett exempel på 
förvirring är bl.a. skrivningen om ”kondenserad naturgas” som i den engelska 
versionen kallas för Gas-to-Liquid (GTL) vilket bättre beskriver vad som avses.  

 

Konsekvensbeskrivning 

Sid 2(13) 

Beräkning av växthusgasutsläppen över livscykeln kan ske mer eller mindre noggrant - 
vilket i och för sig inte behöver betyda att det är fel. Dock tenderar olika tillverkare att 
använda olika beräkningsmetoder beroende på vilket drivmedel som marknadsförs. Det 
gör att det är omöjligt för kunden att jämföra resultaten på ett som ger ett rättvist resultat. 
Den beräkningsmetod som nu är beslutad i tilläggsdirektivet har förenklingar, men gör att 
resultaten kan jämföras mellan olika typer av drivmedel. Det är i och för sig inte själva 
syftet med bestämmelserna, utan snarare en konsekvens. 

Samt 

sid 12(13) 

 

Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka 
konkurrensförhållandena för företagen  
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Energimyndigheten uppfattar den svenska marknaden som medveten och intresserad av uppgifter 
om varifrån råvaran kommer och vilken växthusgaseffekt produkterna orsakar Det beror på att 
Sverige är det enda land där företagen själva har lagt ut uppgifter om ursprung på sina hemsidor. 
Det har inte skett i andra europeiska länder.  
Med en gemensam modell för beräkning av växthusgasutsläppen kommer utsläppen från olika 
drivmedel att kunna jämföras. Idag efterfrågas en beräkningsmodell för användning vid 
marknadsföring av ett drivmedel. Med denna beräkningsmodell kommer ett enhetligt sätt att 
användas. För närvarande används flera olika beräkningsmodeller, som i och för sig inte behöver 
vara felaktiga men gör att uppgifterna för olika drivmedel inte blir jämförbara. 

 

Syftet med beräkningen anges på sid 1 i konsekvensbeskrivningen till: 

 
 Med dessa förskrifter kommer följande att genomföras i svensk rätt  
- bränslekvalitetsdirektivets krav om att minska växthusgasutsläpp från drivmedel som levereras 
till kund,  
- tilläggsdirektivets rapporterings- och beräkningsmetoder samt  
- ILUC-direktivets del som berör bränslekvalitetsdirektivet 

 

En drivmedelleverantörs måluppfyllnad skall endast redovisas på aggregerad nivå 
med alla drivmedel som drivmedelsleverantören säljer. Därför kommer denna 
redovisning inte vara till för att kunder skall kunna välja och jämföra drivmedel vid 
pump.  Måluppfyllnaden av bränslekvalitetsdirektivets art 7a, p2 målet gäller för 
samtliga drivmedel som drivmedelsleverantören har levererat till marknaden och inte 
uppdelat per drivmedeltyp. I de fall drivmedelsleverantörerna väljer att 
samrapportera gäller måluppfyllnaden för de sammanslagna volymerna. 

I direktivet 2015/652/EU i bilaga I, del 2, punkt 2 anges också följande om hur de 
inrapporterade uppgifterna får hanteras av medlemsstaten: 

 

”De uppgifter som samlas in och rapporteras av leverantörerna till medlemsstaterna om 
bränslenas ursprung ska vara konfidentiella, men detta får inte hindra kommissionens 
offentliggörande av allmän information eller information i sammanfattad form som inte 
innehåller uppgifter om enskilda företag.” 

 

SPBI menar att detta omöjliggör användningen av den informationen för annat syfte 
än rapportering till Kommissionen. 

 

Sid 2(13) 

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om 
någon reglering inte kommer tillstånd  
Myndigheten finner att implementeringen av bestämmelserna är nödvändig för att fullfölja den 
rapportering medlemsstaterna avses leva upp till enligt kommissionen krav, samt att tillse att 
drivmedelsleverantörer uppfyller kraven om måluppfyllnad till 2020. Kommissionen uppfattning 
är att rapporteringen även ska fortgå efter 2020. Myndigheten har inte utrett effekterna av annan 
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reglering, eftersom det inte är rimligt alternativ med tanke på landets förpliktelser som 
medlemsstat i den Europeiska unionen. 

 

Här behövs ett förtydligande att kravet på 6% växthusgasreduktion gäller under 2020 
och inte ”till 2020”.  

 

Undantag sid 2(13) 4:e stycket 

SPBI är tillstyrker att inga undantag beviljas från denna rapportering då det i så fall 
skulle innebära en snedvridning av konkurrensen. 

 

Typ av drivmedel sid 2(13) 6:e stycket 

Uppgifterna om ingående fossila komponenter och biokomponenter har kopplats till den 
typ av drivmedel som överlåtits till kund. Med begreppet typ av drivmedel avses ett 
drivmedel som uppfyller en internationell drivmedelsstandard. Det innebär att flera 
kvaliteter av bensin (95 och 98 oktan) har rapporterats samlat. Dock har flera leverantörer 
valt att rapportera för varje enskild produkt. 

I definitionen i §2 anges typ av drivmedel som §§3-14 och här avses internationella 
standarder. Se ovan om kommentar kring §2.  

SPBI är positiva till att man hänvisar till standarder men vill informera om att 
standarder inte är bindande samt att Sverige dessutom har fler svenska standarder på 
de områden där det saknas internationella standarder (f.n. E85 och ED95). Inom kort 
kommer dock E85 att omfattas av en EN-standard. Standarden för ED95 är inte en 
standard för ett färdigt drivmedel utan endast för den etanol som används till att 
producera ED95 vilket betyder att det inte finns någon specifikation som gäller vid 
pump. 

 

Sid 2(13) – sista stycket 

Efter kontrollerad rapportering har Energimyndigheten skickat ett besked till leverantören 
med uppgifter om de växthusgasutsläpp som drivmedlen orsakar och vilken minskning 
leverantören därmed har uppnått. Samlade resultat har presenterats i en rapport. I 
samband med att tilläggsdirektivet beslutades med detaljerade krav om rapportering och 
beräkning, kan Energimyndigheten konstatera att den rapportering som då redan skett 
följde i stort de principer som besluts i tilläggsdirektivet. 
 

Eftersom det för året 2020 utgår en sanktionsavgift på 7 kr/kg CO2 måste 
drivmedelsleverantören kontinuerligt följa upp den samlade växthusgasreduktionen  
från sina drivmedel och inte vänta på att erhålla uppgifterna från 
Energimyndigheten. Därför måste alla delar av föreskrifterna vara på plats i god tid 
före 2020. 
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3(13) 2:a stycket 

Här anges att mindre leverantörer av fordonsgas (< 3milj m3) inte har möjlighet att 
inneha ett eget skatteupplag och kommer alltså inte heller att omfattas. Lite längre 
ned står att det saknas stöd för specifikt undantag för de minsta 
drivmedelleverantörerna. SPBI anser att det genom ovanstående skrivning inte 
klargörs vad som gäller. SPBI anser att det är viktigt att alla drivmedelleverantörer 
omfattas av kraven i bränslekvalitetsdirektivet och att inga undantag tillämpas. 

 

UER sid 3(13) 4:e stycket 

Ett sådant sätt är att köpa certifierade initiativ till utsläppsminskningar innan raffinering 
av fossila råvaror, s.k. UERs kan dessa få tillgodoräknas för måluppfyllnaden 2020. 
Energimyndigheten är av den uppfattningen att dessa inte kommer spela någon roll för 
svensk del. I detta avseende har energimyndigheten inte heller infört bestämmelser om 
hanteringen av UERs och godkännande av sådana. 

 

Samt 

 

Sid 8(13)  

Vår bedömning är att användning av UERs för att uppfylla målet 2020 inte lär bli aktuella 
för svensk del, eftersom inblandningen av förnybara komponenter redan som helhet för 
landet har uppfyllts. 

 

Då det enligt direktivet är möjligt att uppfylla kraven genom att köpa UER måste 
Energimyndigheten säkerställa att det finns ett regelverk på plats för att kunna 
uppfylla målet genom UER. Målet i art 7a p 2 i bränslekvalitetsdirektivet skall 
uppfyllas av hela EU år 2020 vilket sannolikt innebär att konkurrensen om hållbara 
biodrivmedel ökar under 2020 vilket gör att UERs kan bli ett viktigt sätt att uppfylla 
kraven på växthusgasreduktion. SPBI anser detta regelverk skall finnas på plats i god 
tid före 2020. 

 

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser  
Direktivets bestämmelser träder ikraft den 1 april 2017. Det innebär att leveranser som sker under 
2017 ska rapporteras till kommissionen. Energimyndigheten har inväntat lagändring. I 
lagrådsremissen framgår att lagändringarna ska träda ikraft den 1 augusti 2017. Enligt plan ska 
föreskrifterna alltså även kunna träda ikraft i augusti 2017. Energimyndigheten har förberett 
företagen på att en avgift införs vid försenad eller utebliven rapportering samt att 
utebliven måluppfyllnaden år 2020, avgiftsbeläggs. Vidare är de informerade om att 
leveranser ska rapporteras till Energimyndigheten genom föreskrift senast den 1 april 
2018. 
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I propositionen 2016/17:193 anges att denna rapportering kommer att gälla 2018 års 
volymer och gälla den rapportering som görs i april 2019. För att det skall kunna 
göras måste föreskrifterna vara klara senast i oktober 2017. 

Det är också viktigt att man ger bolagen tid att vidareförmedla eventuella nya 
informationskrav till sina leverantörer. De upphandlar en stor del av kontrakten i god 
tid före varje år och då måste de kunna förmedla vilka krav det ställs på den 
information som följer med produkten.  

 

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

Leverantörer som för drivmedlet över skattepunkten är de leverantörer som är 
rapporteringsskyldiga. Leverantörerna ska leverera drivmedlet vidare för konsumtion. De som har 
ett eget skatteupplag och alltså för drivmedlet över skattepunkten för egen användning omfattas 
inte, till skillnad från vad som gäller enligt hållbarhetslagen. De leverantörer som köper drivmedel 
som redan är beskattat omfattas inte heller. 

 

SPBI ställer sig tvivlande till att de med eget skatteupplag och ”alltså för drivmedlet 
över skattepunkten för egen användning omfattas inte”. Detta skulle innebära att en 
aktör som själv importerar drivmedel för eget bruk varken behöver uppfylla kravet på 
6% växthusgasreduktion enligt bränslekvalitetsdirektivet eller rapportera uppgifter 
till Energimyndigheten. Detta anser SPBI är en helt oacceptabel konkurrensfördel 
och som inte kan accepteras. I nästa stycke anges att det inte finns några undantag då 
samtliga leverantörer kommer att omfattas vilket inte överensstämmer med 
undantaget enligt ovan. SPBI anser att detta behöver ändras så att inga undantag 
beviljas. 

 

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, 

Sid 7(13) 1:a stycket 

Här föreslår myndigheten att vi går ett steg längre genom att även möjliggöra köp av specificerad 
el. Det innebär även att en residualmix används för de som inte köper specificerad el. Skälet är att 
de som redan använder el som drivmedel anser att de inte har några utsläpp överhuvudtaget. Så är 
inte fallet, men det skulle kunna möjliggöras genom att köpa el med ursprungsgarantier för sådan 
el som orsakar låga eller inga koldioxidutsläpp.  
 

SPBI ser inget skäl till att frångå regelverket i direktivet som föreskriver hur 
beräkning och rapportering skall göras. Detta är viktigt då man kommer att jämföras 
med andra länders rapporteringen och då är det viktigt att man följer det regelverk 
som reglerar beräkningen, dvs bilaga I del 2 p6. 

 

11(13) 

De två företag som importerar råolja och raffinerar dessa har betydande mer arbetet med att ta 
fram underlag om ursprung för råvaran. När produkten är raffinerad ska uppgifterna om ursprung 
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dels föras vidare till underleverantörer men även hanteras för de leveranser som sker inom 
bolagets egen regi. 

Det är inget krav enligt direktivet att föra uppgifterna om ursprung, dvs råoljan, 
vidare till underleverantörer. Då Sverige är en stor exportör av raffinerade produkter 
kan massbalansen användas till att välja att allokera de råoljorna med sämst 
växthusgasutsläpp till de exporterade volymer eller leveranser till andra bolag. I 
själva beräkningsfallet har det ingen betydelse för vilket råolja som har högst 
växthusgasutsläpp eftersom man tillämpar fastställda normalvärden ur bilaga 1 för de 
fossila produkterna. Skrivningen i direktivet ställer inget krav på att skicka 
informationen vidare till underleverantören utan endast om man har ett avtal om 
detta. Se bilaga I del 2 p2 b). Om ett sådant avtal saknas så räcker det med att 
rapportera ursprunget som EU eller länder utanför EU. Denna lättnad i 
rapporteringen om ursprung gäller oavsett storlek på företaget. 

För rapportering om inköpsställe och ursprung finns lättnader för små och 
medelstora företag då det räcker att rapporterna EU eller länder utanför EU. 

 

 

 

 

_______________________  _____________________________ 

Ulf Svahn                Ebba Tamm 


