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Förklaringslista 
 

Biodrivmedel  Vätskeformiga eller gasformiga drivmedel för transportsektorn som 

framställs av biomassa 

Biogas   Ett bränsle som framställs från biomassa och som huvudsakligen 

innehåller metan 

DME   Dimetyleter, gasformigt drivmedel som baseras på förgasning och främst 

är intressant är intressant i dieselmotorer för tung trafik  

Etanol   Biodrivmedel som används i Sveriges transportsektor idag, låginblandat i 

bensin och i högre blandningar som E85 och ED95 

FAME   Fettsyrametylester (engelska: Fatty Acid Methyl Ester). Kallas i vardagligt 

tal biodiesel. FAME produceras från olika typer av växtoljor, och i Sverige 

är rapsmetylester (RME) vanligt förekommande  

HVO   Hydrogenated vegetable oils, vätebehandlad vegetabilisk olja, en form av 

biodiesel som liknar fossil diesel. Produktionen baseras på olika typer av 

växtoljor eller biprodukter och avfall som tallolja eller animaliska fetter  

Höginblandade drivmedel Drivmedel med en mycket hög biodrivmedelsinbladning såsom ED95, E85, 

B100, HVO100 och biogas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



6 

 

 

Innehåll 
Sammanfattning ........................................................................................... 7 

1. Introduktion .......................................................................................... 9 

2. Mål och styrmedel ............................................................................. 10 

2.1 Politiska mål med kopplingar till energi- och klimatområdet .................... 10 

2.2 Styrmedel för omställningen av fordonsflottan ........................................ 13 

3. Drivmedelsutveckling ........................................................................ 16 

3.1 Svensk råvara och förädlingskapacitet ................................................... 17 

3.2 Råvaror och ursprung för HVO ............................................................... 18 

4. Svensk bioråvaras potential ............................................................. 20 

5. Slutsatser om effekter av styrmedlen .............................................. 22 

5.1 Övergripande analys av hur styrmedel har påverkat utvecklingen .......... 22 

5.2 Framtida effekter .................................................................................... 23 

5.3 Vilka mål nås? ........................................................................................ 24 

6. Behov av styrmedelsjustering .......................................................... 26 

7. Slutsatser och rekommendationer fortsatt arbete .......................... 28 

8. Appendix A ......................................................................................... 29 

 

  



 

 

Sammanfattning 
I Sverige har användningen av biodrivmedel ökat de senaste åren och en fortsatt ökning förväntas givet 

uppskatta miljö- och energimål samt de styrmedel som finns och som planeras införas. Sverige har satt upp 

mål inom energi- och klimatområdet kopplat till:  

• Mål klimatpåverkan, förnybart, energi-effektivisering 

• Miljömålen med det övergripande generationsmålet 

• Mål energiforskning och innovation 

• Mål näringspolitik och konkurrenskraft 

• Mål för trygg energiförsörjning 

Det finns idag en palett av styrmedel kopplade till energianvändning inom transportområdet för att nå de 

uppsatta målen. Styrmedlen är dock främst inriktade på att nå målen om förnybart och utsläppsminskning inom 

transportsektorn och riktar sig nästan uteslutande mot användarsidan.  

Många andra länder tillämpar istället produktionsstimulerande stöd, och kombinerat med ofta lägre energi- 

och miljöskatter och lägre miljökrav skapas flöden av biodrivmedel från andra länder till Sverige.  Detta visas 

tydligt i statistiken där produktionen av biodrivmedel i Sverige samt användningen av svensk råvarubas legat still 

de senaste 5-10 åren, trots att användningen av biodrivmedel kraftigt ökat.  

Främst ökar användningen av HVO, och framförallt ökar andelen HVO som kommer från Asien. 

Palmoljeprodukter från Malaysia och Indonesien stod år 2017 för 97 procent av den asiatiska andelen HVO-råvaror 

som kom till Sverige. En betydande andel av HVO:n kommer även från EU i form av avfallsolja, dock är denna även 

många gånger palmoljebaserad. Produktionen av palmolja har varit kritiserad för sina negativa miljökonsekvenser 

i form av exempelvis negativ påverkan på biologisk mångfald, minskande torvmarker och ökade utsläpp av 

växthusgaser.   

Införandet av reduktionsplikten som främsta styrmedel för att gynna biodrivmedel ökar styrningen mot HVO.  

Detta eftersom HVO idag är det enda biodrivmedel som kan blandas in i diesel i till mer än 7 procent. HVO kan även 

tillverkas av andra bioråvaror från exempelvis skogsbaserad råvara, men utgör idag en liten del. En användning av 

andra drivmedel från skogsbaserad råvara och åkermark bedöms även behöva komplettera HVO framåt.  
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Sverige har en stor råvarupotential för produktion av hållbara biodrivmedel, sett till faktiska tillgänglig 

bioråvaror som skulle kunna utvinnas med hänsyn taget till olika hållbarhetsaspekter och miljömål.  

Potentialen för biodrivmedel baserat på svensk råvara bedöms vara cirka 25 till 30 TWh biodrivmedel, vilket är 

närmare tio gånger så hög som det som idag används i Sverige som är producerat av svensk råvara. Realisering av 

potentialen kräver dock investeringar i teknikutveckling och infrastruktur.  

Flera av de uppsatta målsättningarna kopplade till miljö och energianvändning i transporter riskerar att inte 

nås. Givet utformningen av styrmedelsportföljen idag skapas för begränsade förutsättningar för 

svenskproducerade biodrivmedel, vilket riskerar att medföra att målen för näringsliv och konkurrenskraft, mål för 

energiforskning och innovation, mål för trygg energiförsörjning inte nås samt till viss del generationsmålet inte 

nås. 

Sweco har identifierat ett behov av styrmedelsjustering för att skapa bättre förutsättningar att nå de 

transportrelaterade politiskt satta målen. Exempel på åtgärder att överväga skulle kunna vara 

• Sätt långsiktiga nivåer för reduktionsplikten 

• Att ha en gemensam reduktionspliktsnivå för bensin och diesel och inkludera höginblandade drivmedel 

(ta bort skattebefrielsen) 

• Att ställa hårdare krav på miljömässig hållbarhet, spårbarhet och efterlevnad för importerade drivmedel 

i Sverige och i EU, exempel genom offentlig upphandling 

• Att verka för att EU ska justera regelverken vad gäller överkompensation och efterlevnaden av dessa  

• Att se över hur olika styrmedel harmoniserar med varandra  

• Att se över vilka specifika styrmedel som behövs för att skapa innovation och industriell utveckling  

Sweco föreslår att en utredning tillsätts. Utredningen skulle med fördel kunna likna den nyligen aviserade 

utredningen om svensk biogas framtid. Utredningen bör se över hur olika styrmedel harmoniserar med varandra 

samt ge förslag på specifika styrmedel som skulle kunna skapa innovation och industriell utveckling. 

 
 

 

  



 

1. Introduktion  
Trots att andelen elbilar ökar i Sverige och resten av världen, kommer biodrivmedel att förbli dominerande 

ett bra tag vad gäller förnybara energi i transportsektorn, och beräknas år 2022 stå för hela 90 procent av 

den förnybara energikonsumtionen på vägarna globalt.1  

I Sverige har användningen av biodrivmedel ökat de senaste åren och en fortsatt ökning förväntas givet 

uppskatta miljö- och energimål samt de styrmedel som finns och som planeras införas.  

Sweco har på uppdrag av Preem och Lantmännen gjort en kartläggning av styrmedel inom 

transportsektorn och att påvisa vilka effekter detta har på drivmedelstillgång, råvarubas för förnybara 

drivmedel, uppfyllelse av politiska mål samt övergripande effekter alternativa styrmedel skulle ha. Sweco 

genomförde uppdraget under perioden maj till juli 2018. Slutsatserna redovisas i denna rapport. 

 

 

  

                                                      
1 SPBI: Branschfakta 2018, 2018, http://spbi.se/wp-content/themes/spi/resources/SPBI_branschfakta_2018.pdf  
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2. Mål och styrmedel  
Ett antal politiska mål finns uppsatta inom energi- och klimatområdet. I detta kapitel beskrivs relevanta 
politiska mål samt översiktligt ett urval av de styrmedel/åtgärder har funnits och planeras framåt i syfte 
att styra mot dessa mål.  

2.1 Politiska mål med kopplingar till energi- och klimatområdet  

Politiska mål kopplade till miljö och energianvändning i transporter finns uppsatta både på EU-nivå och i 

Sverige. I detta kapitel redovisas de mest relevanta politiska målen inom området.  

2.1.1 EU:s mål inom energi- och klimatområdet  

Till 2020 har EU satt upp ett antal mål inom energi- och klimatområdet:  

• 20 % minskning av växthusgaser jämfört med 1990 

• 20 % effektivare energianvändning 

• 20 % förnybar energi 

• 10 % förnybar energi i transportsektorn 

EU:s mål på sikt är att fullfölja åtagandena inom Parisavtalet att begränsa temperaturhöjningen till under 

2 grader. EU:s mål till 2030 är inte helt färdiga ännu men en principiell överenskommelse har nåtts om 40 

procent minskning av växthusgaser (även om röster finns att höja detta till 50 procent), 32,5 procent 

effektivare energianvändning, 32 procent förnybar energi samt 14 procent förnybar energi i 

transportsektorn.  

Sveriges mål gentemot EU till 2020 är att ha 49 procent förnybar energi av den totala energianvändningen 

samt ha 10 procent förnybar energi i transportsektorn, vilket överträffades 2013. Som en följd av ILUC-

direktivet (Indirect land use change-direktivet) får respektive land i tillgodoräkningen av transportmål ha 

maximalt 7 procent av biodrivmedlen från grödebaserade råvaror. Eftersom huvuddelen av biodrivmedel 

inom EU härstammar från grödor har detta haft betydande påverkan på EU-marknaden.  Enligt den 

principiella överenskommelsen för förnybarhetsdirektivet som kom i juni 2018 kommer ytterligare 



 

begränsningar att ske i hur mycket respektive land för öka andelen biodrivmedel som tillverkas av 

grödebaserade råvaror till 2030, med ett fortsatt tak på maximalt 7 procent.  

Detta innebär att en större andel så kallade avancerade biodrivmedlen (biodrivmedlen som främst kommer 
från avfall, restprodukter och cellulosa.) kommer att behöva användas för måluppfyllelse gentemot EU. 
SPBI har framhållit i sitt branschfaktadokument (som kom våren 2018 ) att EU:s inriktning mot minskade 
grödebaserade drivmedel riskerar att minska råvarubasen och därför även ett sätt att relativt 
kostnadseffektivt framställa biodrivmedel i Sverige. 2  

Den riktigt svåra utmaningen för fortsatt positiv utveckling av 
biodrivmedel och därmed möjligheten för Sverige att nå sina 
ambitiösa mål till 2030 är fortsatt EU-kommissionens förslag till 
nytt Förnybartdirektiv. Den för biodrivmedelsanvändningen 
viktigaste delen i förslaget är en gradvis utfasning av 
grödebaserade råvaror över tid. Något som radikalt skulle minska 
råvarubasen och därmed användningen av biodrivm , SPBI3 

2.1.2 Sveriges mål inom energi- och klimatområdet  

Svensk energipolitik utgår från samma tre grundpelare som EU:s arbete, dvs: 

• Ekologisk hållbarhet 

• Konkurrenskraft 

• Försörjningstrygghet 

I energiöverenskommelsen mellan fem riksdagspartier från 2016 upprepas budskapet att den svenska 

energipolitiken ska byggas på dessa tre grundpelare.4 Det finns ett antal olika sorters mål som relaterar 

till energi- och klimatområdet. Dessa sammanfattas i Figur 1.  

Figur 1: Relevanta sorters mål inom området 

 

Källa: Regeringen, Miljö- och energidepartementet, Sweco 

                                                      
2 SPBI: Branschfakta 2018, 2018, http://spbi.se/wp-content/themes/spi/resources/SPBI_branschfakta_2018.pdf  
3 SPBI: Branschfakta 2018, 2018, http://spbi.se/wp-content/themes/spi/resources/SPBI_branschfakta_2018.pdf  
4 Regeringen: Ramöverenskommelse mellan (S), (M), (MP), (C) och (KD), 2016, 
https://www.regeringen.se/49cc5b/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energioverenskommelse-20160610.pdf  
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Miljömålen med det övergripande generationsmålet  

Sveriges riksdag har definierat ett generationsmål. 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser , Generationsmålet som Sveriges riksdag antagit 
Detta mål är ett inriktningsmål för miljöpolitiken. Den miljökvalitet som ska uppnås specificeras i de 16 

Ett rikt odlingslandskap  Ett rikt växt- och djurliv 5 

Mål klimatpåverkan, förnybart, energieffektivisering 

Till 2020 är följande energipolitiska mål satta: 

• 50 % förnybar energi 

• 10 % förnybar energi i transportsektorn 

• 20 % effektivare energianvändning 

• 40 % minskning av växthusgasutsläpp för den icke-handlande sektorn (2/3 måste vara inom 

Sverige) 

2017 fattade Riksdagen beslut om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket består av ett 

klimatmål, en klimatlag som innebär att varje regering måste arbeta mot klimatmålen samt ett 

klimatpolitiskt råd.6 Klimatmålen tar sin utgångpunkt i miljömålsberedningen och innefattar att mål om 

att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045, samt etappmål för transportsektorn7: 

• 70 % minskning av växthusgasemissioner från transportsektorn till 2030 jämfört med 2010 

• 75 % minskning av växthusgasemissioner från transportsektorn till 2040 jämfört med 2010 

Mål energiforskning och innovation 

Det finns även mål satta för energiforskning och innovation, som konkretiseras i tre mål8: 

• Bygga upp vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens som behövs för att genom 

tillämpning av ny teknik och nya tjänster möjliggöra en omställning till ett långsiktigt 

hållbart energisystem i Sverige, karaktäriserat av att förena ekologisk hållbarhet, 

konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

• Utveckla teknik och tjänster som kan kommersialiseras genom svenskt näringsliv och 

därmed bidra till hållbar tillväxt och energisystemets omställning och utveckling såväl i 

Sverige som på andra marknader 

• Bidra till och dra nytta av internationellt samarbete på energiområdet 

Mål för trygg energiförsörjning 

I slutet av 2015 beslutade regeringen att återuppta totalförsvarsplanering och som en del därav 

planeringen av ett civilt försvar. Trygg energiförsörjning är en del av detta, och innefattar bland annat 

transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar (med både offentliga och privata aktörer) samt att 

drivmedelsaktörer i vissa fall måste hålla beredskapslager. 9 Sveriges självförsörjning av olika energislag 

är en del för att nå målet om trygg energiförsörjning. Energimyndigheten konstaterar i sin rapport 

                                                      
5 Naturvårdsverket: Miljömål, https://www.miljomal.se/  
6 Regeringen: Från och med idag har Sverige en klimatlag, 2018, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/fran-och-med-
idag-har-sverige-en-klimatlag/  
7 Regeringen: En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, 2016, 
https://www.regeringen.se/rattsligadokument/statens-offentliga-utredningar/2016/06/en-klimat--och-luftvardsstrategi-for-sverige/  
8 Kontigo: Forskning och innovation på energiområdet. Från behov till resultat, 2015, 
https://www.regeringskansliet.se/contentassets/aa613ca27d2f4ad2877eb3e398e0c3e4/kontigo-forskning-och-innovation-pa-
energiomradet.pdf  
9 SPBI: Branschfakta 2018, 2018, http://spbi.se/wp-content/themes/spi/resources/SPBI_branschfakta_2018.pdf  

 



 

Energiindikatorer 2018 att den ökade inblandningen av nya biodrivmedel skapar både utmaningar och 

möjligheter vad gäller försörjningstryggheten.10  

Mål näringspolitik och konkurrenskraft 

Sverige har även mål satt för näringspolitik, vilket även har preciserats under de senaste åren.  Målet för 

näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler 

och växande företag. Konkurrenskraft anger den svenska ekonomins produktivitet i jämförelse med andra 

länders ekonomier. Konkurrenskraften stärks genom att staten genomför insatser så att svenska företag, 

(befintliga och potentiella) ges goda förutsättningar att utveckla sin kompetens, effektivitet och 

innovationsförmåga.11 

konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och 
, Regeringen 

2.2 Styrmedel för omställningen av fordonsflottan 

Sverige har under de senaste tio åren använt en rad styrmedel för att minska energianvändningen och 

utsläppen av växthusgaser, och flera styrmedel kom på plats ännu tidigare, se Figur 2.  

Energi- och koldioxidskatt har varit ett centralt styrmedel vid introduktionen av förnybara drivmedel. 

Energi- och koldioxidskatt introducerades 1991 och sedan 1995 har skattebefrielse för biodrivmedel 

kunnat användas. Dessa generella ekonomiska styrmedel riktade mot efterfrågesidan har alltså varit på 

plats under lång tid, och de har också använts i en rad andra länder. En rad mer eller mindre specifika 

styrmedel har använts för att stötta introduktionen av förnybara drivmedel. 

Figur 2: Styrmedel för minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser 

 

Källa: Svenskt Näringsliv, Sweco12 

Figur 3 visar paletten av åtgärder som Regeringen föreslagit i sin klimatstrategi. Nedan beskrivs 

reduktionsplikten och nedsättning av skatt på biodrivmedel. I Appendix A beskrivs ett ytterligare några av 

dessa åtgärder.  

                                                      
10 Energimyndigheten: Energiindikatorer 2018. Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål, 2018, 
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5738  
11 Regeringen: Mål för näringspolitik, 2017, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/mal-for-naringspolitik/ 
12 Sweco: Konsekvenser av Sveriges klimatpolitik i transportsektorn. En analys av 2030-målet och reduktionsplikten, 2017 
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/konsekvenser-av-sveriges-klimatpolitik-i-
transportsektorn_694005.html/BINARY/Konsekvenser%20av%20Sveriges%20klimatpolitik%20i%20transportsektorn.pdf 
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Figur 3: Sammanfattning åtgärder för fossilfria resor och transporter  i Regeringens klimatstrategi 

 
*Skattebefrielse höginbladat har lagts till  

Källa: Regeringen13, Sweco 

De åtgärder som är riktade mot produktionssidan har markerats i ljusare grönt. Som kan ses är det bara 

två stycken, där den ena är tänkt att främja biogas (och ej andra biodrivmedel) och den andra åtgärden 

(Klimatklivet) riktar sig bredare mot klimatåtgärder (ofta åtgärder på användarsidan men exempelvis har 

även produktionsanläggningar för biogas fått stöd).  

2.2.1 Undantag skatt på biodrivmedel  

En förenklad bild av utvecklingen av undantag från skatt på biodrivmedel visas i Figur 4.  

Figur 4: Historik skattebefrielse för biodrivmedel  

 

Källa: Skatteverket, Sweco 

Enligt EU:s statstödsregler får inget land ge mer stöd till biodrivmedel än det produktionsskillnaden mellan 

det fossila alternativet och biodrivmedlet, de så kallade överkompensationsreglerna.14 Fram till 2012 var 

alla biodrivmedel undantagna både energi- och koldioxidskatt. Nivån på skattereduktionen har därför 

justerats flera gånger sedan 2013 för att undvika överkompensation. Sedan 1 januari 2018 är 

låginblandad HVO, ren HVO, ren FAME, E85, ED95, biogas, biobensin och DME helt skattebefriade.15  

I samband med reduktionspliktens införande (1 juli 2018) ändras skattereglerna så att skatten på diesel 

är densamma oavsett hur mycket biodrivmedel som ingår, enbart höginblandat (>98 procent) 

                                                      
13 Regeringen: Regeringens skrivelse 2017/18:238. En klimatstrategi för Sverige, 2018, 
https://www.regeringen.se/496e7a/contentassets/efa01b82b6304de8b469376fb057dda7/en-klimatstrategi-for-sverige-skr.-201718238 
14 Dessa regler gäller dock bara producenter inom vardera land, vilket får påverkan på konkurrensen mellan företag i EU. 
15 Energimyndigheten: Energiindikatorer 2018. Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål, 2018,  
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5738 
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biodrivmedel är undantaget från energi- och koldioxidskatt. Skatten sänks även (en engångssänkning) 

för all diesel. Höginblandat är fortfarande skattebefriat, men de som får skattenedsättningar för 

höginblandat får ej tillgodoräkna sig dessa volymer inom reduktionsplikten.  

Tanken med skattebefrielse är att via ekonomisk stimulans använda mer biodrivmedel. Systemet är dock 
inte helt förenligt med EU-regelverket (statsstödsreglerna, energiskattedirektivet) och Sverige har varit 
beroende av att få tidsbegränsade godkännanden för att få ha reducerad skatt på biodrivmedel.16 

2.2.2 Reduktionsplikten 

Regeringen arbetade under flera år med att ta fram ett styrmedel som kan främja biodrivmedel i Sverige 

utan att vara beroende av EU:s undantag. Som ett resultat av detta arbete kom reduktionsplikten som en 

del av höstbudgeten den 20 september 2017. 17 

Reduktionsplikten träder i kraft den 1 juli 2018 och syftar till att minska växthusgasutsläppen genom 

biodrivmedelinbladning (schabloner per biodrivmedel appliceras). Reduktionsplikten gäller per 

skatteskyldig aktör (organisationsnummer, såsom vardera drivmedelsbolag) och år: reduktionsplikten får 

uppfyllas genom olika inbladning hos en aktör i olika fordon och perioder över året, och kan även överlåtas 

mellan aktörer. Reduktionspliktnivåerna ligger inledningsvis på 2,6 procent för bensin och 19,3 procent 

för diesel. Dessa föreslås ökas till 4,2 procent för bensin respektive 21 procent till diesel 2020. Till 2030 

föreslås en indikativ reduktionsnivå på 40 procent i syfte att skapa förutsägbarhet och nå målet om 70 

procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter. En schematisk visualisering för diesel (som 

exempel) visas i Figur 5. För att uppfylla en reduktion på 40 procent bedöms en inblandning på cirka 50 

procent behövas.18 

Alla biodrivmedel som används i reduktionsplikten måste uppfylla hållbarhetskriterierna (vilket innebär 

bland annat minst 50 procent koldioxidreduktion). Givet vad som tekniskt kan blandas in idag givet 

bränslekvalitetsbestämmelser i drivmedelslagen är det dock bara HVO som i diesel kan användas vid en 

inbladning över 7 procent. 19 

Figur 5: Schematisk översyn av hur reduktionsplikten planeras att ökas över tid (diesel som 
exempel) 

 

Källa: Regeringen20, Sweco 

                                                      
16 SPBI: Faktakommentar reduktionsplikten, 2017, http://spbi.se/blog/2017/11/23/faktakommentar-reduktionsplikten/ 
17 SPBI: Faktakommentar reduktionsplikten, 2017, http://spbi.se/blog/2017/11/23/faktakommentar-reduktionsplikten/ 
18 Regeringen: Promemoria. Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle, 2018  
https://www.regeringen.se/494cc9/contentassets/f7efe6b431d942f6ad2e8bb04c0c909a/promemoria-reduktionsplikt-for-minskning-av-
vaxthusgasutslapp-fran-bensin-och-dieselbransle.pdf 
19 Sveriges Riksdag: Drivmedelslag (2011:319), 2018, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/drivmedelslag-2011319_sfs-2011-319 
20 Regeringen: Promemoria. Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle, 2018 

 

81 80 79

60

21

40

2019

Fossil diesel

100 %

Reduktion med
biodrivmedel

2030

100 % 100 %

20202019

100 %

2018

Fö
re

sl
ag

n
a 

re
d

u
kt

io
n

sn
iv

åe
r d

ie
se

l (
2

0
3

0
 in

d
ik

at
iv

t)



16 

 

 

3. Drivmedelsutveckling 
I detta kapitel beskrivs Sveriges snabba utveckling av biodrivmedel i transportsektorn (Figur 6), som är 

unik i ett internationellt perspektiv. Först ges en övergripande bild av totala mängden biodrivmedel, samt 

hur stor del av råvarorna som faktiskt kommer från Sverige och vilken förädlingskapacitet för biodrivmedel 

som Sverige har. Därefter presenteras mer specifikt utvecklingen för HVO eftersom det har ökat snabbt 

och utgör en stor majoritet av mängden biodrivmedel i Sverige. Beskrivningen för HVO innefattar vilka 

typer och biodrivmedel och råvaror som utvecklingen består i samt varifrån råvarorna ursprungligen 

kommer. Sammantaget ger detta en bild av faktiska effekter av Sveriges användning av styrmedel inom 

transportområdet.  

Figur 6: Användningen av biodrivmedel i Sverige  

 

Källa: Energimyndigheten, Sweco 

                                                      
https://www.regeringen.se/494cc9/contentassets/f7efe6b431d942f6ad2e8bb04c0c909a/promemoria-reduktionsplikt-for-minskning-av-
vaxthusgasutslapp-fran-bensin-och-dieselbransle.pdf 
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3.1 Svensk råvara och förädlingskapacitet 

Mängden biodrivmedel som produceras från svensk råvara har varit ungefär densamma under åren 2012 

till 2017 (Figur 7). Samtidigt har den totala mängden biodrivmedel nästintill tredubblats, vilket innebär att 

andelen biodrivmedel från svensk råvara har minskat snabbt.  

Figur 7: Mängden använda biodrivmedel i Sverige som baseras på svensk råvara  

 

Källa: Energimyndigheten, Sweco 

Det är främst biogasen som produceras från inhemsk råvara men biogasen utgör en relativt liten del av 

den totala mängden biodrivmedel (Figur 8). Notera att den inhemska produktionen av framförallt etanol 

är större än det blåmarkerade fältet, men att merparten av den svenska etanolen exporteras till Tyskland 

eftersom de tyska styrmedlen i högre grad premierar etanol.  

Figur 8: Andel av respektive biodrivmedel som användes i Sverige 2016 som baseras på svensk 
råvara  

 

Källa: Energimyndigheten, Sweco 

Den svenska förädlingskapaciteten för biodrivmedel är relativt jämnt fördelat mellan de olika typerna av 

biodrivmedel (Figur 9).  
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Figur 9: Förädlingskapacitet för biodrivmedel i Sverige 

 
Källa: Energimyndigheten, Sweco 

Som kan ses av Figur 10 har inte heller förädlingskapaciteten för biodrivmedel i Sverige ökat nämnvärt.  

Figur 10: Förädlingskapaciteten för biodrivmedel i Sverige som andel av användningen av 
biodrivmedel  

 
Källa: Energimyndigheten, Sweco 

Sammantaget har alltså Sveriges styrmedel inte gjort så att varken användningen av svensk råvara till 
biodrivmedel eller svensk förädlingskapacitet för biodrivmedel ökat i någon betydande omfattning.  

3.2 Råvaror och ursprung för HVO 

Mängden använd HVO i Sverige är betydligt större än för något annat biodrivmedel, och den har ökat 

snabbt på senare år. Dessutom förväntas användningen av HVO fortsätta öka snabbt. Därför fokuseras 

beskrivningen av vilka typer av råvaror som biodrivmedel baseras på och var det har sitt ursprung till just 

HVO. Enligt uppskattningar från SPBI använder Sverige redan idag cirka 60 procent av den tillgängliga 

produktionskapaciteten av HVO i Europa, vilket förväntas öka med införandet av reduktionsplikten. 21 

Under åren 2014 till 2017 är det främst oljegrödor och avfallsolja som har ökat, och palmoljeprodukten 

PFAD utgör den största andelen av oljegrödorna (Figur 11).  

                                                      
21 SPBI: Faktakommentar reduktionsplikten, 23 novermber 2017, http://spbi.se/blog/2017/11/23/faktakommentar-reduktionsplikten/ 
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Figur 11: Råvaror till HVO som används i Sverige, * Övrigt: Olja och korn 

 
Källa: Energimyndigheten, Sweco 

Figur 12 visar HVO-råvarornas ursprungsland. Andel från Asien har ökat stort de senaste åren, och då 

främst i form av palmoljeprodukter från Malaysia och Indonesien som år 2017 stod för 97 procent av den 

asiatiska andelen HVO-råvaror. Palmoljeindustrins miljöeffekter är omdiskuterade, och produktionen av 

palmolja har varit kritiserad för bland annat negativ påverkan på biologisk mångfald, minskande 

torvmarker och ökade växthusgasutsläpp. Enligt en studie beställd av EU-kommissionen22 har en stor del 

av de omfattande torvmarker som finns i de länderna försvunnit och fortsätter att minska. 

världens mest omfattade torvmarker, cirka 21 miljoner hektar. 
Idag återstår dock enbart 36 procent av de historiska torv-
mossarna i regionen, och enbart 9 procent miljöskyddade, övriga 

, 3Keel och LMC International för EU-kommissionen 2018 
Ursprunget för råvaran till avfallsoljan finns inte beskrivet i insamlad statistik, men eftersom avfallsoljan 

bland annat utgörs av frityroljor finns det troligen en hög andel oljegrödor även inom kategorin avfallsoljor.    

Figur 12: HVO-råvarornas ursprung 

 

Källa: Energimyndigheten, Sweco 

                                                      
22 M.Barthel, S. Jennings, W. Schreiber, R. Sheane, S. Royston (3Keel LLP) and J. Fry, Y. L. Khor, J. McGill (LMC International Ltd.): Study 
on the environmental impact of palm oil consumption and on existing sustainability standards For European Commission, DG Environment, 
2018, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/palm_oil_study_kh0218208enn_new.pdf 
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4. Svensk bioråvaras potential  
Sverige har en stor råvarupotential för produktion av hållbara biodrivmedel, sett till faktiska tillgänglig 

bioråvaror som skulle kunna utvinnas med hänsyn taget till olika hållbarhetsaspekter och miljömål. Detta 

innefattar både bioråvaror från skogsbaserad råvara och från åkermark: 

• Bioråvaror från skogsbaserad råvara kan vara lignin från massabruk, sågspån, flis, bark, 

grenar och toppar (GROT) från avverkningar 

• Bioråvara från åkermark kan vara både i form av restprodukter och ett ökat uttag från 

åkermark, då Sverige idag har ganska mycket åkermark som idag ligger i träda och ändå inte 

används till livsmedelsproduktion23 

i har ganska mycket åkermark som vi inte använder för 
matproduktion. Om vi sedan om 20-30 år behöver denna åkermark 
för livsmedelsproduktion har vi alla möjligheter att ställa om 
produktionen och samtidigt förbättrat förutsättningarna för 
matproduktion. Pål Börjesson, Miljöprofessor vid Lunds universitet 

Det är dock svårt att bedöma hur stor del av den som faktisk skulle kunna realiseras för produktion av 

biodrivmedel. Faktorer som kostnader, internationell konkurrens, marknadsutveckling och en rad andra 

aspekter gör det svårt att bedöma hur stor den realiserbara potentialen faktiskt är.  

En rad bedömningar av råvarupotentialen har gjorts, och många av dem ingår i två sammanfattade studier 

av Pål Börjesson m.fl., varav den ena utgjorde underlagsrapport till utredningen Fossilfrihet på väg.24 25 

Dessa två studier baseras i sin tur på ett antal olika uppskattningar och studier och kan ses som allmänt 

vedertagna bedömningar av storleksordningen på potentialen för bioråvara och biodrivmedel. Enligt dessa 

studier finns det en potential på mellan 50 och 70 TWh bioråvara per år som kan realiseras på kort sikt 

(Figur 13) där den ljusare delen av stapeln indikerar spannet mellan lägsta och högsta bedömningen. 

                                                      
23 Börjesson, Pål: Omställningen av vägtrafiken går alldeles för långsamt, artikel i DN den 8 juni 2018, 
https://www.dn.se/ekonomi/motor/miljoprofessorn-omstallningen-av-vagtrafiken-gar-alldeles-for-langsamt/  
24 Börjesson: Potential för ökad tillförsel och avsättning av inhemsk biomassa i en växande svensk bioekonomi, 2016, 
http://portal.research.lu.se/ws/files/7279231/B_rjesson_P._2016._Rapport_nr_97_Milj_och_energisystem_Lunds_Universitet.pdf 
25 Börjesson, Lundgren, Ahlgren, Nyström: Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel - Underlagsrapport från f3 till utredningen om 
FossilFri Fordonstrafik, 2013, https://www.regeringen.se/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/underlagsrapport-18---
dagens-och-framtidens-hallbara-biodrivmedel.pdf 



 

Enligt Preems bedömning finns det en delpotential till år 2030 på 5 TWh lignin per år och 5 TWh sågspån 

och GROT. Denna delpotential skulle till viss del kunna adderas ovanpå de ovan nämnda potentialerna, 

vilket illustreras med den gula delen av stapeln 

Figur 13:  Potentialuppskattningar för ökat uttag av svensk bioråvara 

 
 

Källa: Börjesson m.fl., 2013, Börjesson, 2016, Sweco  26 27 

Enligt bedömningen som gjordes till Fossilfrihet på väg skulle drygt 50 TWh bioråvara generellt kunna 

omvandlas till runt 25 till 30 TWh biodrivmedel. Det skulle alltså gå att täcka Sveriges behov av 

biodrivmedel idag och troligen en bra bit in på 2020-talet med biodrivmedel som produceras i Sverige från 

svensk bioråvara. Realiseringen av dessa uppskattade potentialer har dock ännu inte påbörjats i någon 

betydande omfattning.   

                                                      
26 Börjesson: Potential för ökad tillförsel och avsättning av inhemsk biomassa i en växande svensk bioekonomi, 2016, 
http://portal.research.lu.se/ws/files/7279231/B_rjesson_P._2016._Rapport_nr_97_Milj_och_energisystem_Lunds_Universitet.pdf  
27 Börjesson, Lundgren, Ahlgren, Nyström: Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel - Underlagsrapport från f3 till utredningen om 
FossilFri Fordonstrafik, 2013, https://www.regeringen.se/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/underlagsrapport-18---
dagens-och-framtidens-hallbara-biodrivmedel.pdf  



22 

 

5. Slutsatser om effekter av 
styrmedlen 

I detta kapitel görs en övergripande analys av hur tidigare styrmedel har påverkat den beskrivna 

utvecklingen på biodrivmedelmarknaden samt ges en beskrivning av förväntade effekter framåt givet de 

styrmedel som nu finns eller kommer att införa (där reduktionsplikten är det huvudsakliga styrmedlet för 

att främja biodrivmedel). Utifrån detta görs sedan en analys av vilka uppsatta målsättningarna inom miljö 

och energianvändning med relevans för transportområdet som nås.  

5.1 Övergripande analys av hur styrmedel har påverkat utvecklingen 

Den faktiska utvecklingen på råvarabas och drivmedelsproduktion visar att Sveriges styrmedel främst 

stimulerar marknaderna för drivmedel baserade på palmoljeprodukter från Asien och avfallsoljor från EU. 

Även bortsett från de negativa miljöaspekterna som förknippas med palmolja kan noteras att Sveriges 

ambitiösa klimatpolitik på transportområdet, som betalas med skatter och efter reduktionspliktens 

införande av användarna, främst uppfylls genom import av oljegrödor från Asien och genom import av 

avfallsolja från övriga EU. Detta medför 

svensk grön teknikutveckling, vilket medför att Sverige inte visar på att går att gå före och ställa om till 

grön energi utan snarare blir det land som betalar mest för redan tillgängliga volymer biodrivmedel.  

Den faktiska utvecklingen på råvarabas och drivmedelsproduktion visar även att svensk produktion och 

svensk bioråvara har haft svårt att konkurrera. Detta kan delvis bero på att råvaruframställning och 

produktion sker under andra regelverk och styrmedel i andra länder (inklusive att 

produktionssubventioner är vanligt förekommande i andra länder). Det kan också bero på att teknikerna 

som behövs för produktion från vissa typer av svensk bioråvara ännu inte är helt mogna. 

  



 

5.2 Framtida effekter 

Av de styrmedel som kommer att verka de närmsta åren kommer reduktionsplikten att vara ett centralt 

styrmedel för att minska växthusgasutsläppen i transportsektorn. Reduktionsplikten kommer inte att gälla 

för höginblandade biodrivmedel utan dessa kommer istället befrias från energi- och koldioxidskatt. Alltså 

kommer två parallella styrmedelssystem att påverka aktörerna i biodrivmedelsbranschen och de framtida 

effekterna av en sådan kombination är svåra att bedöma. Det går dock att resonera kring hur utformningen 

av de olika typerna av styrmedel kan påverka.  

En reduktionsplikt i kombination med en skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel med oviss 

framtid kommer troligen på sikt att leda till att mängden höginblandade biodrivmedel som används 

minskar eller förblir ungefär samma som idag. Enligt den historiska utvecklingen har andelen 

höginblandade biodrivmedel i Sveriges transportsektor långsamt ökat, eventuellt med undantag från 

HVO100.  När reduktionsplikten har aviserats som det huvudsakliga och långsiktiga styrmedlet indikerar 

det att det på sikt blir en ökad styrning mot att reduktionsplikten uppfylls snarare än mot en ökad 

höginblandning.   

Reduktionsplikten och skattebefrielsen för höginblandat skiljer sig åt i grunden, där reduktionsplikten är 

ett krav som ger en garanterad marknadsvolym men en osäker premie till biodrivmedelstillverkarna, 

medan skattebefrielsen i högre grad indikerar en viss ekonomisk ersättning.  Med premie avses här hur 

mycket extra marknaden är beredd att betala för biodrivmedel jämfört med fossila drivmedel, och vilka 

typer av biodrivmedel som finns på marknaden. Det finns ingen garanti för att reduktionsplikten medför 

någon betydande premie för producenterna.  

Skattebefrielsens omfattning och varaktighet är dock högst oviss, och på grund av EU:s regler om 

överkompensation är det inte tillåtet att ge en kompensation utöver täckningen av mellanskillnaden i 

kostnad mellan fossila drivmedel och biodrivmedel. Varje år samlas statistik om produktionskostnader för 

biodrivmedel in och jämförs med kostnaderna för fossila drivmedel. Om biodrivmedel med hjälp av 

skattenedsättning generellt har lägre kostnader än sin fossila motsvarighet så anses överkompensation 

ha skett.  Dessa regler gäller dock bara inom vardera land, vilket snedvrider konkurrensen mellan företag 

inom EU.28 

Reduktionspliktens krav, straffavgifter och styrning mot minskade växthusgasutsläpp bedöms leda till att 

faktiska mål om utsläppsminskningar nås samt att biodrivmedel som ger stor utsläppsminskning i 

förhållande till sin produktionskostnad premieras. Biodrivmedel med relativt liten utsläppsminskning som 

inte premieras inom reduktionsplikten kan dock istället säljas som höginblandade med skattebefrielse 

och då eventuellt få en högre ersättning än vad drivmedel får inom reduktionsplikten.   

5.2.1 Skattebefrielse utan styrning mot växthusgasreduktion  

En reduktionsplikt i kombination med en skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel skulle alltså 

kunna leda till att biodrivmedel med små utsläppsminskningar i större utsträckning används som 

höginblandade drivmedel. Möjligheten att få en extra premie för biodrivmedel jämfört med fossila 

drivmedel illustreras i Figur 14. Staplarna illustrerar hur olika koldioxidvärderingar inom reduktionsplikten 

kan översättas till en premie per liter biodrivmedel. Ett biodrivmedel med stor reduktion av 

växthusgasutsläpp får alltså en betydligt högre premie inom reduktionsplikten, och hamnar alltså fortare 

under den röda linjen som anger den premie som skattebefrielsen ger till höginblandade biodrivmedel. 

Skattebefrielsen visar också vilka ungefärliga ökade kostnader som biodrivmedel beräknas ha idag 

jämfört med fossila drivmedel.    

                                                      
28 Energimyndigheten: Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för flytande biodrivmedel under 2016, 2016, 
http://epi6.energimyndigheten.se/PageFiles/54547/%C3%96vervakningsrapport%20avseende%20skattebefrielse%20f%C3%B6r%20flyt
ande%20biodrivmedel%202016%202016-12009.pdf 
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Figur 14: Ekonomiskt incitament till biodrivmedel (jmf fossila drivmedel) inom 
reduktionspliktssystemet med olika värden på koldioxid jämfört skattebefrielsen för  
höginblandade drivmedel som anges med röd linje  

 
Röd linje = den premie som skattebefrielsen ger till höginblandade biodrivmedel 

Källa: Regeringen, Skatteverket, Sweco 

5.2.2 Reduktionsplikten styr mot HVO 

En effekt av reduktionspliktens utformning är att den styr vilka råvaror och produktionstekniker som kan 

användas för att uppfylla den. Idag är det främst HVO från oljegrödor som har och kan användas för ökad 

inblandning i fossila drivmedel i betydande andelar, eftersom det inte är tillåtet enligt drivmedelslagen att 

blanda i mer än 7 procent FAME i diesel innebär detta att det inte med dagens biodrivmedel går att använda 

något annat än HVO för att uppfylla reduktionsplikten.29 Detta medför att reduktionsplikten i praktiken inte 

blir det teknikneutrala system som det är tänkt att vara. På sikt kan andra råvaror användas för att 

producera förnybar bensin och diesel, men det innebär fortfarande att många andra relevanta råvaror och 

produktionstekniker i dagens läge inte omfattas och stöttas av reduktionsplikten.   

5.2.3 Styrmedel på användarsidan bygger inte svensk industri  

Om Sverige fullföljer ambitionerna om höga nivåer i reduktionsplikten utan att justera några styrmedel   

exempelvis vad gäller tydligare krav på importerade drivmedel eller stöd till svensk produktion  finns det 

en stor risk att reduktionsplikten uppfylls främst med importerad råvara. 

5.3 Vilka mål nås? 

Sweco har gjort en kvalitativ bedömning av förutsättningarna för att de politiska målen nås givet hur 

fördelningen av drivmedel idag ser ut samt givet dagens nuvarande och tilltänkta styrmedelsportfölj. 

Baserat på den kartläggning och analys som gjort kopplat till detta gör Sweco bedömningen att hinder i 

att uppnå flera av de satta de politiska målen, se Figur 15.   

Givet främst reduktionsplikten (men även andra användarstödjande åtgärder inom transportsektorn) görs 

bedömningen att mål inom klimatpåverkan och förnybart har goda förutsättningar att nås (målet inom 

energieffektivisering inte på grund av reduktionsplikten men finns andra styrmedel riktade mot detta).  

 

 

 

                                                      
29 Sveriges Riksdag: Drivmedelslag (2011:319), 2018, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/drivmedelslag-2011319_sfs-2011-319 



 

Miljömålen nås i viss grad givet att åtgärderna styr mot ökad andel av biodrivmedel. Dock är merparten av 

dessa importerade, vilket medför att relativt betydande delar av volymerna kommer från länder med sämre 

miljöskydd än Sverige. Således görs bedömningen det kan finnas hinder för att generationsmålet uppfylls 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoprob

eftersom Sverige riskerar att bli den marknad som betalar mest för redan tillgängliga 

 och visa på att det går att ställa om. 

Dessutom finns problem förknippade med viss typ av råvara till biodrivmedel som kan orsaka miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  

Figur 15: Relevanta sorters mål inom området 

 

Källa: Regeringen, Miljö- och energidepartementet, Sweco 

Då produktionskostnadsdrivande skatter och miljökrav finns i ett land och frihandel råder kan detta över 

tid leda till att produktionen förflyttas till producenter i länder med sämre miljöskydd och lägre energi- 

och miljöskatter. Att Sverige dessutom har så få åtgärder riktade mot produktionsstöd (speciellt för 

biodrivmedel) samtidigt som många andra länder har det skapar flöden från andra länder med 

produktionsstöd och/eller lägre miljökrav/skatter i produktionsledet till Sverige (med användarstöd). 

Givet utformningen av styrmedelsportföljen idag skapas därför begränsade förutsättningar för 

svenskproducerad biodrivmedel, vilket riskerar att medföra att målen för näringsliv och konkurrenskraft, 

mål för energiforskning och innovation samt mål för trygg energiförsörjning inte nås.  
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6. Behov av styrmedelsjustering 
Sweco har identifierat ett behov av styrmedelsjustering för att skapa bättre förutsättningar att nå de 

transportrelaterade politiskt satta målen. I Figur 16 visas exempel på åtgärder som bedöms ha potential 

att i förbättra möjligheterna måluppfyllnad.  

Figur 16: Exempel på transportåtgärder som skulle kunna förbättra förutsättningarna för 
måluppfyllnad 

 

Källa: Sweco 

Sweco har inte genomfört några bedömningar av konsekvenser med att införa dessa transportrelaterade 

åtgärder men bedömer att dessa kan vara intressanta att titta vidare på. En översiktlig beskrivning kring 

varför följande justeringar har potential att förbättra förutsättningarna för måluppfyllnad beskrivs i 

punktlistan nedan: 

• Sätt långsiktiga nivåer för reduktionsplikten  Genom att sätta långsiktiga nivåer för 

reduktionsplikten skapas långsiktiga spelregler för marknadens aktörer vilket möjliggör att 

långsiktiga investeringsbeslut kan fattas.  

Gemensam reduktionspliktsnivå för bensin och diesel och inkludera höginblandade drivmedel (ta bort skattebef.)

Verka för att EU ska justera regelverken vad gäller överkompensation och efterlevnaden av dessa 

Se över vilka specifika styrmedel som behövs för att skapa innovation och industriell utveckling

Hårdare krav på miljömässig hållbarhet, spårbarhet  och efterlevnad för importerade drivmedel (Sverige och EU) 

Se över hur olika styrmedel harmoniserar med varandra

Sätt långsiktiga nivåer för reduktionsplikten



 

• Gemensam reduktionspliktsnivå för bensin och diesel och inkludera höginblandade 

drivmedel (ta bort skattebefrielsen)  En gemensam reduktionsplikt för bensin och diesel 

skulle öka flexibiliteten i systemet för marknadens aktörer att uppfylla reduktionsplikten. 

Genom att skattebefrielsen på något sätt skulle innefattas i reduktionspliktsystemet minskar 

de risker som uppkommer med att ha två parallella system och bättre förutsättningar skapas 

för att överblicka konsekvenser framåt. Dessutom undviks problematiken med krav på olika 

bra klimatnytta inom skattebefrielsen (50 procent växthusgasminskning fullgott) och 

reduktionspliktsystemet (i praktiken enbart drivmedel med mycket hög klimatreduktion som 

kan användas givet hur många volymprocent som tekniskt kan blandas i). En 

sammanslagning skulle kunna möjliggöra att hänsyn tas till klimatnytta i samtliga fall.  

• Verka för att EU ska justera regelverken och efterlevnaden av dessa vad gäller 

överkompensation  Enligt EU:s statstödsregler får inget land ge mer stöd till biodrivmedel 

än det produktionsskillnaden mellan det fossila alternativet och biodrivmedlet, de så kallade 

överkompensationsreglerna. EU:s regler inom överkompensation är anledningen till att vissa 

biodrivmedel sedan 2013 är belagda med viss skatt. Dessa regler gäller dock bara inom 

vardera land, vilket får påverkan på konkurrensen mellan företag i EU. Genom att verka för 

att EU justerar överkompensationsregelverken och efterlevnaden av dessa kan snedvridning 

av konkurrens mellan företag inom EU minska.  

• Hårdare krav på miljömässig hållbarhet, spårbarhet och efterlevnad för importerade 

drivmedel (Sverige och EU)  Svenska producenter missgynnas idag av att Sverige har 

produktionskostnadsdrivande skatter och miljökrav samtidigt som andra länder som 

levererar till den svenska marknaden i regel har ett sämre miljöskydd och lägre kostnader. 

Genom att ställa krav på miljömässig hållbarhet, spårbarhet och efterlevnad för importerade 

drivmedel förbättras Sveriges miljöavtryck, positiv miljöutveckling kan tvingas fram i 

leverantörsländer samtidigt som svenska producenter i mindre grad missgynnas. Bland 

annat kan offentlig sektor gå före genom att ställa krav vid offentlig upphandling. Detta kan 

jämföras med på livsmedelsområdet, där det finns exempel på offentliga upphandlingar som 

ställer samma miljö- och djuromsorgskrav på upphandlade livsmedel, som gäller genom 

lagstiftning vid produktion av livsmedel i Sverige. 

• Se över hur olika styrmedel harmoniserar med varandra  Som beskrevs i Kapitel 2.2 finns 

det idag en stor mängd styrmedel kopplade till miljö och energianvändning inom 

transportområdet. En översyn bör göras för att bedöms hur olika styrmedel samspelar med 

varandra och vilken påverkan detta kan förväntas ha på biodrivmedelsmarknaderna framåt.  

• Se över vilka specifika styrmedel som behövs för att skapa innovation och industriell 

utveckling  Potentialen för svenskt färdigomvandlat biodrivmedel bedöms vara cirka 25-

30 TWh, vilket är närmre tio gånger det som dagens produktion från svensk råvarubas av 

Sveriges biodrivmedelsanvändning. Genom att skapa rätt förutsättningar för denna marknad 

skulle innovation och industriell utveckling inom svenska biodrivmedelsbranschen kunna 

ske. Alternativet att införa tidsbegränsade investeringsstöd till de första storskaliga 

kommersiella biodrivmedelsanläggningarna baserat på skogsråvara som riskkompensation 

bör också övervägas.  
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7. Slutsatser och 
rekommendationer fortsatt 
arbete 

Sverige har satt upp ambitiösa mål inom miljö- och transportområdet och mängden biodrivmedel som 

används i Sverige ökar. Mängden biodrivmedel som produceras i Sverige liksom mängden biodrivmedel 

som produceras från svensk råvara har dock varit ungefär densamma de senaste 5-10 åren.   

Enbart en bråkdel av den potential som finns för svenskproducerat biodrivmedel och användning av 

svensk råvara till biodrivmedel nyttjas idag. Genom att skapa rätt förutsättningar för denna marknad skulle 

innovation och industriell utveckling inom svenska biodrivmedelsbranschen kunna ske. 

Så som utvecklingen av biodrivmedelsutveckling varit och så som dagens styrmedelsportfölj ser ut 

bedömer Sweco att det saknas skäl att tro att svenskproducerat biodrivmedel och/eller av svensk råvara 

skulle ha en potential att utvecklas givet dagens förutsättningar, vilket riskerar att medföra att målen för 

näringsliv och konkurrenskraft, mål för energiforskning och innovation, mål för trygg energiförsörjning 

samt till viss del generationsmålet inte nås. Realisering av potentialen kräver investeringar i 

teknikutveckling.  

Sweco finner därför skäl att föreslå ett omtag på styrmedelsområdet inom energianvändning för 

transporter, och föreslår att en utredning tillsätts. Utredningen skulle med fördel kunna likna den 

nyligen aviserade utredningen om svensk biogas framtid. Utredningen bör se över hur olika 

styrmedel harmoniserar med varandra samt ge förslag på specifika styrmedel som skulle kunna 

skapa innovation och industriell utveckling.  

 

 



 

8. Appendix A 
I detta appendix beskrivs ett utvalt antal åtgärder inom transportsektorn som Regeringen framhåller i sin 

klimatstrategi.  

8.1.1 Bonus-malus 

Den 1 juli 2018 träder ett bonus-malus-system i kraft för lätta fordon. Detta ersätter de tidigare systemen 

med supermiljöbilspremie och femårig skattebefrielse för miljöbilar.30 Systemet innebär en förhörd 

fordonsskatt för nya bilar som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer de tre första åren efter 

köp, och ännu mer för bilar som släpper ut över 140 gram koldioxid per kilometer. Efter tre år trappas 

avgiften ner tills den är i linje med övriga fordonsflottan (fordonsskatten för ett fordon ligger oftast mellan 

500 5000 kronor per år, och varierar mycket från fordon till fordon). Maximal bonus ges till bilar utan 
utsläpp som erhåller 60 000 kronor. Bonusen minskas sedan linjärt ner till de bilar som släpper ut 60 gram 

koldioxid per kilometer, som får 10 000 kronor.31 Fordon som kan drivas på etanol eller annan gas än gasol 

har ingen malus.32  

8.1.2 Förmånsbilar  

Till följd av bonus-malus-systemet har bestämmelserna om beräkning av bilförmånsvärdet justerats. 

Syftet med ändringen är att den miljöstyrning som sker genom bonus malus-systemet även ska få 

genomslag även vid förmånsbeskattningen (genom vilken en stor del av nybilsförsäljningen sker).33  

8.1.3 Möjligheten för kommuner att införa miljözoner  

Regeringen avser att genomföra författningsändringar som möjliggör för kommuner att införa miljözoner 

även för lätta fordon samt ytterligare en miljözon för tunga fordon i syfte att förbättra luften i städerna. 

Det innebär särskilda zoner i stadsmiljön där endast de fordon som uppfyller vissa utsläppskrav får köra.34 

8.1.4 Förändrat reseavdrag 

Regeringen bedömer att systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbete behöver ses över för att 

på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. I linje med detta har 

regeringen tillsatt en utredning som ska föreslå en ny utformning av reseavdraget bland annat för att bidra 

till klimatmålet för transportsektorn till 2030.35 

8.1.5 Vägslitageskatt  

En vägslitageskatt föreslogs i mars av finansdepartementet. Vägslitageskatten föreslås gälla fordon över 

3,5 ton och skulle i så fall ersätta den nuvarande vägavgiften som omfattar fordon över 12 ton. Skatten 

föreslås baseras på satellitpositionering vad gäller mätning av körd sträcka (med utrustning i fordon från 

tjänsteleverantörer) och betalas årsvis till staten.  

 

 

 

                                                      
30 Energimyndigheten: Energiindikatorer 2018. Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål, 2018, https://energimyndigheten.a-

w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5738  
31 Regeringen: Regeringens skrivelse 2017/18:238. En klimatstrategi för Sverige, 2018,  
https://www.regeringen.se/496e7a/contentassets/efa01b82b6304de8b469376fb057dda7/en-klimatstrategi-for-sverige-skr.-201718238  
32 Energimyndigheten: Energiindikatorer 2018. Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål, 2018, https://energimyndigheten.a-
w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5738  
33 Regeringen: Regeringens skrivelse 2017/18:238. En klimatstrategi för Sverige, 2018,  
https://www.regeringen.se/496e7a/contentassets/efa01b82b6304de8b469376fb057dda7/en-klimatstrategi-for-sverige-skr.-201718238  
34 Regeringen: Regeringens skrivelse 2017/18:238. En klimatstrategi för Sverige, 2018, 
 https://www.regeringen.se/496e7a/contentassets/efa01b82b6304de8b469376fb057dda7/en-klimatstrategi-for-sverige-skr.-201718238  
35 Regeringen: Regeringens skrivelse 2017/18:238. En klimatstrategi för Sverige, 2018,  
https://www.regeringen.se/496e7a/contentassets/efa01b82b6304de8b469376fb057dda7/en-klimatstrategi-for-sverige-skr.-201718238  

 



30 

 

Skatten föreslås differentieras: 

• geografiskt: dels utifrån tätorts- och landsbygdskörning, dels utifrån områden där det finns 

respektive saknas  

• utifrån vikt, antal hjulaxlar och förekomst av draganordning (skatt utifrån möjlig tillåtna vikt, 

släp) 

Cirka 26 500 kilometer av totalt 140 000 kilometer vägnät föreslås innefattas. Ingen konkret skattenivå 

föreslås i promemorian.36  

8.1.6 Krav på miljöanpassad upphandling av transporter  

Regeringen bedömer att staten ska upphandla fossilfria transporter där det är möjligt. Miljökrav i offentlig 
upphandling är ett viktigt verktyg för att ställa om samhället till ökad hållbarhet. I detta arbete har 
Upphandlingsmyndigheten en viktig roll. Upphandlingsmyndigheten har ett särskilt uppdrag att inom sitt 
verksamhetsområde att verka för att miljömålen och generationsmålet nås. Regeringen har gett 
Transportstyrelsen i uppdrag att se över förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters 
bilar och bilresor (SFS 2009:1) och lämna förslag på lämpliga uppdateringar. En uppdaterad 
miljöbilsdefinition ska bidra till att uppfylla transportsektorns klimatmål och gynna de miljö- och 
trafiksäkerhetsmässigt bästa bilarna på den svenska marknaden.37 

8.1.7 EU:s förordning om högsta koldioxid utsläpp nya bilar  

Nuvarande EU-förordning om högsta koldioxidutsläpp (CO2-utsläpp) från nya personbilar fastställer att 

nytillverkade personbilar inom EU inte får släppa ut mer än 130 gram CO2 per kilometer (i snitt). Gränsen 

kommer att justeras ner så att kravet från 2021 kommer att vara i snitt 95 gram CO2 per kilometer. Under 

2016 låg snittet för nya bilar i Sverige på 123 gram per kilometer.38  

8.1.8 Främjande av svensk biogasteknik 

För att biogasen ska kunna konkurrera med de fossila alternativen behövs ett utbud av tankställen och 

gasfordon, samt främjande av svenska tekniklösningar för biogasproduktion. I linje med detta stödjer 

regeringen inrättandet av ett innovationskluster för flytande biogas som demonstrerar befintlig teknik för 

produktion av flytande biogas, drift med gasfordon i regional- eller lokaltrafik och kombinationer av dessa 

tekniker i Sverige. Tunga godstransporter och möjlighet till gasdrift inom sjöfart är andra områden som 

bör inkluderas i innovationsklustret.39 

Regeringen avsiserade även i maj att man tillsätter en tillsätter utredning om svensk biogas framtid. 

Utredningen ska analysera biogasens roll och konkurrensförutsättningar utifrån bland annat de nya 

energi- och klimatpolitiska målen, den ökade integreringen av biogasmarknaden i EU och utvecklingen 

mot mer förnybar energi i transportsektorn. Utredningen ska även vid behov komma med förslag på 

ändringar i lagstiftning och styrmedel för att biogasens nyttor ska kunna tas tillvara.40 

 

 

 

 

  

                                                      
36 Regeringen: En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik, 2018, 
https://www.regeringen.se/493c40/contentassets/bb9851db3e3a4b41ba722d6da8eef327/en-ny-inriktning-for-beskattning-av-tung-

lastbilstrafik.pdf 
37 Regeringen: Regeringens skrivelse 2017/18:238. En klimatstrategi för Sverige, 2018, 
https://www.regeringen.se/496e7a/contentassets/efa01b82b6304de8b469376fb057dda7/en-klimatstrategi-for-sverige-skr.-201718238  
38 Energimyndigheten: Energiindikatorer 2018. Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål, 2018,  
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5738  
39 Regeringen: Regeringens skrivelse 2017/18:238. En klimatstrategi för Sverige, 2018,  
https://www.regeringen.se/496e7a/contentassets/efa01b82b6304de8b469376fb057dda7/en-klimatstrategi-for-sverige-skr.-201718238  
40 Regeringen: Regeringen tillsätter utredning om svensk biogas framtid, 2018,  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/regeringen-tillsatter-utredning-om-svensk-biogas-framtid/ 
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