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Skriftlig konsultation av den nationell energi- och klimatplanen, 9-20 
september. 

 

SPBI har fått förslaget på Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan för 
synpunkter. 

 

Sammanfattning 

• SPBI ser att planen resulterar i ett mycket stort behov av biodrivmedel i 
omställningen, och att branschens roll i uppfyllandet av svenska och EU 
ambitioner blir allt mer relevant. Långsiktighet och stabilitet i regelverk och 
prognoser är förutsättningar för drivmedelsbranschen att investera och ta en 
ledande roll i genomförandet av planen. SPBI välkomnar fortsatt dialog om de 
frågor som redovisas i detta underlaget. 

• SPBI saknar en redovisning i NEKP hur Sverige planerar att uppfylla 
förnybartdirektivets krav enligt art 25 på förnybart i transportsektorn.  

• Innan Sverige gör bindande åtaganden i en NEKP bör man säkerställa att 
eventuella egna höga ambitioner inte används av andra länder för att reducera 
mål, och att de svenska höga ambitionerna därmed blir ett netto positivt 
bidrag till EU:s mål. 

 

EU:s gemensamma mål 

Syftet med nationella energi- och klimatplaner, NEKP, är att EU skall säkerställa att 
hela EU når sitt mål tillsammans och på ett kostnadseffektivt sätt. Det innebär att det 
inte finns nationell nedbrytning, bara en europeisk summering för att säkerställa att 
EU lever upp till målen. Länders nationella ambitionsnivåer kommer att direkt 
påverka EU:s mål, och uppföljningen från EU:s sida kommer att göras mot de 
nationella målen, oavsett ambitionsnivå. För de olika nationerna innebär det en 
möjlighet att manipulera, inte bara med den egna målsättningen. utan även andra 
nationers målsättning uppstår.  

Sverige har höga ambitioner inom klimatområdet vilka också omfattar förnybar 
energi. Den svenska politiken har i princip oavsett regering präglats av mycket 
ambitiösa mål och en grundinställning att ambitiösa mål i sig är styrande för utfallet, 
vilket medför att möjligheten att uppnå målen inte har varit en tillbakahållande 
faktor vid målsättningen. Det är helt uppenbart att ett annat land som av något skäl 
tar en annan utgångspunkt i sin målsättning därmed kan rida på det faktum att 
Sverige har ett mycket ambitiöst mål och sänka sin egen inom ramen för EU-målet. 
Det kan alltså mycket väl inträffa att om Sverige skickar in mycket ambitiösa mål så 
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kan något annan medlemsstat justera ner sina mål då EU ändå tillsammans uppnår 
de fastställda målen. 

I denna version av NEKP anges att: 

Det utsläppsutrymme som skapas av att Sverige överträffar sitt mål från EU:s 
ansvarsfördelning kommer att annulleras för att säkerställa att utsläppsminskningar som 
åstadkommits i Sverige inte kan utnyttjas av annan EU-medlem och att EU:s totala 
utsläppmarginal därmed minskar lika mycket som Sverige överträffat sitt beting. 

SPBI ställer sig undrande till om EU har samma syn på eventuell annullering av 
överskott. EU har sannolikt i samband med sammanställningen av alla 
medlemsstaters NEKP:er gjort en analys av om EU:s gemensamma mål kommer att 
uppnås. Därför kommer det inte finnas något att annullera om Sveriges åtagande 
ingår som en del i den EU-gemensamma planen. I den mån som 
styrningsförordningen tillåter andra medlemsstater att sänka sina ambitioner om 
Sverige är villig att åta sig en högre ambitionsnivå hindras inte av det föreslagna 
annulleringsförfarandet. 

 

 

Styrningsförordningen, 2018/1999 

Enligt art 14 i styrningsförordningen som handlar om uppdateringen av denna plan 
2024. I art 14 p 3, anges att: 

 
3. I den uppdatering som avses i punkt 2 ska varje medlemsstat ändra sin nationella målsättning eller sitt 
nationella mål eller bidrag med avseende på de kvantifierade unionsmålsättningar, unionsmål eller 
unionsbidrag som anges i artikel 4 a.1 för att återspegla en ökad ambitionsnivå i förhållande till den som 
fastställts i den senaste anmälda integrerade nationella energi- och klimatplanen. I den uppdatering som 
avses i punkt 2 ska varje medlemsstat ändra sin nationella målsättning eller sitt nationella mål eller 
bidrag utgående från någon eller något av de kvantifierade unionsmålsättningar, unionsmål eller 
unionsbidrag som anges i artikel 4 a.2 och 4 b, dock endast för att återspegla en lika hög eller ökad 
ambitionsnivå i förhållande till den som fastställts i den senaste anmälda integrerade nationella energi- 
och klimatplanen. 

 

SPBI uppfattar detta som att man endast får justera upp målen inte ner. Sveriges 
ambitiösa mål kan betyda att de, exempelvis genom omvärldsförändringar, inte blir 
möjliga att genomföra. Det finns med andra ord skäl att iaktta återhållsamhet i vilka 
mål som anges i denna plan, alternativt säkerställa att det finns mekanismer för att 
justera målen baserat på omvärldsförändringar. 

 

 

Sanktioner om målen inte uppnås 

SPBI har inte lyckats utreda om det finns några sanktioner från EU:s sida om det av 
något skäl inte går att uppfylla den mål som Sverige åtar sig i NEKP.  

 

 

Stabilitet i regelverken 

Då EU Kommissionen historiskt sett inte varit stabila med regelverken vad gäller 
exempelvis biodrivmedel utan har förändrat dessa regelbundet mellan 2003-2018 
bör Sverige skriva in ett förbehåll om att åtaganden i denna plan gäller för det nu 
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fastställda regelverket. Om regelverket förändras och väsentligt förändrar Sveriges 
möjlighet att uppnå målen bör en reservation om detta skrivas in i NEKP. 

 

 

Transportsektorn 

 

70% målet 

SPBI uppfattar det som att Sverige avser att i målet om 70% reduktion av 
växthusgaser i transportsektorn frångå de begränsningar som finns i 
förnybartdirektivets artikel 26. I 70% målet är det, såvitt SPBI förstår, fritt att 
använda grödebaserade biodrivmedel över den begränsning som finns enligt art 26 p1 
samt även för ”high ILUC risk” biodrivmedel enligt art 26 p2.  

I förnybartdirektivet, 2018/2001/EU finns inget uttryckligt förbud för 
medlemsstaterna att gå över dessa begränsningar nationellt. Däremot är det 
sannolikt att EU kommer att tillämpa begränsningar avseende hur mycket 
grödebaserat som får räknas mot målet på förnybar energi i transportsektorn. 

SPBI:s uppfattning är att Regeringen har för avsikt att för att nå det nationella målet 
på 70 % minskning till 2030,inte införa några begränsningar vad gäller biodrivmedel 
från grödebaserade råvaror. Detta kan sannolikt inte accepteras av EU för att nå 
målen. Det bör beaktas i målsättningen i NEKP. 

 

 

Art 25, 26,27 & reduktionsplikten 

NEKP i dess nuvarande utformning saknar helt beskrivning av hur införandet av de 
mål som anges i artikel 25 i förnybartdirektivet ska ske, och hur man avser att följa 
upp de begränsningar som finns i art 26.  NEKP bör innehålla en beskrivning av 
kopplingen mellan det krav på kvotplikt som EU infört genom förnybartdirektivet 
och den svenska reduktionsplikten. 

Enligt artikel 27 kan medlemsstaterna välja om man tillåter dubbelräkning av 
biodrivmedel från bilaga IX del A i förnybartdirektivet. Det bör beskrivas hur Sverige 
avser att införa artikel 27 och om man avser att tillåta dubbelräkning i Sverige. Det 
kan vara lämpligt att föra ett resonemang kring vad som händer om andra länder 
inför detta men inte Sverige. Vid en bristsituation på hållbara biodrivmedel bedömer 
SPBI att dubbelräkning kan ge en fördel för medlemsstaten vid konkurrensen om de 
avancerade biodrivmedlen. 

SPBI delar synen att det kommer att behövas mer grödebaserade biodrivmedel för att 
nå 70% reduktion i transportsektorn och saknar ett resonemang om hur Sverige avser 
att uppnå målet i transportsektorn givet denna begränsning av grödebaserade 
biodrivmedel.   

EU Kommissionen kommer att sammanställa alla medlemsstaters åtagande enligt 
målet i artikel 25 i förnybartdirektivet. SPBI anser att Sveriges åtagande enligt detta 
mål måste redovisas i NEKP. 

 

 

 

 



4 

 

 

Utveckling av fordon, tabell 11 

I tabell 11 (sid 83) anges fordonsflottans utveckling fram till 2040. Vad SPBI förstår 
omfattar den både personbilar och tunga fordon.  

I tabellen anges att det kommer att finnas 112 538 elbilar 2030. Det bedömer SPBI är 
en kraftig underskattning och anser att nyare underlag baserat på den snabba 
ökningen av försäljning av elbilar, elhybrider och laddhybrider idag behöver 
användas. Det finns ett flertal prognoser om den framtida utvecklingen och 
Energimyndigheten eller Regeringskansliet bör se över vilket underlag som använts 
för denna mycket konservativa bedömning i NEKP. 

Att prognosen är realistisk är väldigt viktig för att bedöma möjligheterna att nå målen 
för transportsektorn och också helt avgörande för vad behovet att biodrivmedel 
kommer att vara.  

 

 

Volymer i transportsektorn NEKP 

På sidan 97 anges att transportsektorn ökat från 88 TWh år 2005 till 95 TWh år 2017. 
I tabell 23 på sid 103 är sedan transportsektorn angetts till 88 TWh. Det är svårt att 
ur dessa siffror se vad som inkluderats i dessa uppgifter. Ingår el i järnväg och väg i 
siffran?  Drivmedelsvolymerna uppgår enligt rapportering enligt drivmedelslagen till 
cirka 95 TWh, men omfattar då också arbetsmaskiner. Arbetsmaskinernas 
förbrukning ingår inte i transportsektorn mål och bedöms uppgå till cirka 15-16 TWh. 
Reduktionsplikten omfattar all bensin och diesel, inklusive arbetsmaskiner, medan 
70% målet omfattar endast volymer till transportsektorn. SPBI anser att NEKP bör 
vara tydlig med omfattningen i de angivna siffrorna. 

 

 

Pumplagen 

På sid 36 finns en sammanställning av styrmedel för olika sektorer för att nå 
klimatmålen. Bl.a. finns den s.k. pumplagen med här.  

Det är viktigt att ha klart för sig att det finns tre parter inblandade i ansträngningarna 
att öka användningen av biodrivmedel. Dels skall det finnas fordon som går att 
använda på aktuella biodrivmedel, dels skall det finnas biodrivmedel och dessutom 
skall konsumenten välja dem. Om inte förslaget klarar ut frågeställningarna kring 
dessa tre parter kommer inte heller den ökande användningen. 

Fram till detta förslag för ny reduktionsplikt har den svenska linjen varit att i 
huvudsak använda sig av ekonomiska styrmedel, där det blir lönsamt för 
konsumenten att använda sig av biodrivmedlet för att därigenom skapa ett 
marknadstryck för de övriga parterna. Detta har sedan blandats med tvingande 
lagstiftning genom den s.k. pumplagen på ett stelbent, ineffektivt och 
kostnadsdrivande sätt. Det ekonomiska styrmedlet baserat på konsumenten har lett 
till såväl val av fordon som val av drivmedel vilket efter borttagande av stimulans för 
val av bil havererat som styrmedel. Det är en läxa som politiken behöver lära sig att 
beslutade styrmedel för att åstadkomma en varaktig förändring måste finnas kvar till 
dess att de grundläggande förutsättningarna ändrats så att styrmedlet inte längre 
behövs.  

Det nu beslutade reduktionsplikten ändrar den grundläggande inriktningen att 
använda sig av ekonomisk stimulans för parterna.  Istället väljer regeringen att via 
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tvingande lagstiftning mot drivmedelsbolagen öka utbudet av drivmedel utan 
kopplade åtgärder mot vare sig fordons- som konsumentsidan. Detta är i sig en 
riktningsändring som branschen ställer sig bakom då det inte längre går att använda 
sig av skattenedsättning som styrmedel på grund av komplikationer med 
statsstödsreglerna.  

Detta paras med en fortsatt skattefrihet kring det som i förslaget benämns 
höginblandade biodrivmedel vilket gör att Sverige i den delen är fortsatt utsatt för 
risken för brott mot statsstödsreglerna.  

Det är SPBI:s uppfattning att pumplagen har spelat ut sin roll och därför ska 
avvecklas för att öka aktörernas möjlighet till att sälja förnybara produkter för vilka 
det finns en efterfrågan.  

 

 

 

 

 

 

_______________________  _____________________________ 

Johan G Andersson    Ebba Tamm 

VD      Produkt & Miljöexpert  


