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SPBI har fått rubricerade remiss för synpunkter och lämnar följande svar. 

 

 

Förnybara drivmedel 

Idag är alla förnybara drivmedel dyrare än dess fossila motsvarigheter och kommer 
vara så under en lång tid framöver. För att få sälja förnybara drivmedel 
skattebefriade krävs ett statsstödgodkännande från EU Kommissionen. Det 
nuvarande statsstödsgodkännande för skattebefrielse av rena och höginblandande 
förnybara drivmedel är tidsbegränsad till 31.12.2020. Regeringen arbetar för 
förlängning av ett statsstödsgodkännande för fortsatt skattebefrielse men det är idag 
oklart om det kommer att beviljas. Även om denna förlängning beviljas kommer den 
att vara tidsbegränsad och sannolikt på två år. Detta betyder också att det är svårt att 
bygga en strategi på förlängningar som inte ger ett stabilt regelverk. 

Om ett statsstödsgodkännande inte beviljas kommer alla förnybara drivmedel 
beläggas med samma energi- och koldioxidskatt som det fossila drivmedel som den 
ersätter. Stockholms län bör ha en beredskap och budget för hur man genomför sitt 
åtagande om bl.a. fossilfri kollektivtrafik. 

 

Möjliggör för fossilfria transporter 

När det gäller förnybara drivmedel är det inte bara infrastrukturen som måste 
beaktas. Det är viktigt att ha klart för sig att det finns tre faktorer inblandade i 
ansträngningarna att öka användningen av biodrivmedel. 1) Dels skall det finnas 
fordon som tekniskt går att använda med de aktuella, hållbara biodrivmedel, 2) dels 
skall det finnas tillräckliga volymer biodrivmedel och 3) dessutom skall 
konsumenten/förbrukaren välja dem baserat på individuella kriterier (miljö, pris, 
tillgänglighet osv). 

Vad gäller infrastrukturen för etanol så byggdes den ut under en period när det fanns 
finansiella incitament för etanolbilar och försäljningen av dessa ökade då kraftigt. 
Pumplagen infördes för att säkerställa att det fanns ställen att tanka etanol på. 
Därefter drog den dåvarande regeringen undan de finansiella förmånerna för 
etanolbilar och försäljningen av denna typ av fordon dök. Idag finns det endast en 
fordonstillverkare som säljer en flexifuel modell för etanol E85, och än har ingen 
annan fordonstillverkare aviserat att de avser att börja sälja flexifuel bilar. 



 

 

Oavsett vilket förnybart drivmedel som man vill favorisera kommer det inte att vara 
framgångsrik om inte alla tre faktorer beaktas.  

Dessutom tillkommer problematiken med att konsumenterna/förbrukarna inte visar 
större betalningsvilja för dyrare drivmedel och därför är även denna punkt beroende 
av utfallet för statsstödsgodkännande av skattebefrielse av höginblandade förnybara 
drivmedel. 

 

Möjlig biodrivmedelbrist kräver ökat samarbete 

Under denna rubrik finns förslag om att ”öka den egna produktionen av biodrivmedel 
i länet”. 

Utifrån tanken att matavfall utgör potentiell råvara förs tanken till utökning av 
produktion av biogas. Andra biodrivmedel kräver större industriell infrastruktur för 
produktion av förnybara drivmedel och lämpar sig bättre att produceras i anslutning 
till redan befintliga industrier. 

SPBI vill också peka på att även om man producerar förnybara drivmedel i Sverige 
kommer de att levereras till den marknad i världen som betalar bäst för produkten, 
oavsett var den tillverkas. 
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