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Dags att låta handlingsplaner bli handling 

 

Klimatkrisen kräver handling av alla de handlingsplaner som redan nu finns 

beslutade i bred politisk enighet över blockgränserna.  

 

I klimatlagen som sju partier ställt sig bakom så finns det klart och tydligt på 

pränt att vi behöver minska utsläppen till noll år 2045.  

 

Inom EU har EU-kommissionen presenterat förslag på att unionen ska ha nått 

samma mål 2050, alltså om 30 år.  

 

I Sverige har vi också enats om att transportsektorn ska bidra till att nå 

klimatmålet genom att minska utsläppen med 70 procent till 2030.  

 

Samtidigt ser vi nu en väldigt snabb omvandling av fordonsflottan där 

försäljningen av elbilar och laddhybrider håller på att ta över marknaden. Detta 

kommer också att minska det totala behovet av flytande fordonsbränsle.  

 

Miljöpartiet har i valrörelsen 2018 presenterat förslaget om att  

 

”Vi vill att den sista droppen fossila bränslen för fordon ska säljas i 

Sverige år 2030.”  

 

Detta innebär att vi vill göra detta möjligt inom 11 år, en utfasning som är både 

rimlig och genomförbar med rätt politik.  

 

Den metod som vi valt att använda oss av för att nå detta är en kombination av 

åtgärder där skatter och stöd har kombinerats med regleringar, framför allt det 

som kallas Bränslebytet.  

 

Detta system innebär att man med lag tvingar drivmedelsleverantörerna att för 

varje år minska sin klimatpåverkan. Detta sker främst genom att blanda in 

förnybart i bränslet som säljs. 

 

Januariavtalet 

I Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och 

Liberalerna finns en uppgörelse som handlar om hur transportsektorn ska kunna 

nå sina klimatmål.  

 

I § 31 finns följande:  

  

Fossilfri laddning och tankning ska möjliggöras genom att infrastrukturen 

byggs ut. Investera i produktion och distribution av biogas. Från år 2030 

kommer det inte längre vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar 
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(Utredning tillsätts 2019. Kräver godkännande av EU-kommissionen. Ny 

lagstiftning beslutas under mandatperioden). Regeringen kommer att driva ett 

motsvarande förbud i hela den Europeiska unionen. 

Ett årtal ska utredas för när fossila bränslen ska vara helt utfasade (I samma 

utredning som innan). 

  

Reduktionsplikten ska vara utformad så att den bidrar till att nå det nationella 

målet om minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter med 70 procent 

år 2030. Vid en kontrollstation som genomförs 2019 ska successivt ökade 

kvotnivåer skärpas för tiden efter 2020. 

 

Miljöpartiets förslag till skärpt Bränslebyte 

 

Energimyndigheten har den 4 juni levererat ett underlag till regeringen för hur 

Bränslebytet ska kunna utformas efter 2020 och fram till 2030, detta i enlighet 

med Januariavtalet.  

 

Det Klimatpolitiska rådet har i sin rapport till regeringen efterlyst ett skärpt 

system för Bränslebytet med målsättningen att det ska bli ett system som ger 100 

procent fossilfria bränslen.  

 

Nu är det upp till regeringen, Centerpartiet och Liberalerna att enas 

om vilka nivåer som ska gälla för de kommande 10 åren fram till 

2030.  

 

För att få ett ambitiöst regelverk för inblandning av förnybara bränslen i 

bensin och diesel så behöver det vara långsiktigt. Då kommer svensk 

industri att få tydliga spelregler och bli en stor producent av det bränsle 

som är en del av lösningen på klimatkrisen, inte orsaken till det.  

 

En stark inhemsk produktion av bränslen skulle ge många nya jobb i gles- 

och landsbygden i Sverige samtidigt som vi gör oss oberoende av stigande 

världsmarknadspriser och odemokratiska regimer. Enligt Svenska 

Bioenergiföretagen kan en satsning ge 15 000 arbetstillfällen.  

 

Målet ska vara att helt fasa ut de fossila bränslena för att vi ska kunna nå 

klimatmålet om netto noll klimatpåverkande utsläpp 2045.  

 

Miljöpartiet vill;  
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1. Att det antas en handlingsplan för möjliggöra att all den diesel och 

bensin som säljs på svenska mackar ska bli 100 procent 

förnybart.  

 

2. Att de nya reglerna för Bränselbyte för diesel ska höjas linjärt 

upp till 100 procent år 2030.  

Detta är en skärpning från Energimyndighetens förslag som är 60 

procent och 100 procent först 2045. Detta blir tekniskt möjligt 

genom att primärt producera inhemska svenska bränslen från 

skogsråvaror, framför allt restprodukter samt jordbruket. Detta 

räcker emellertid inte utan behöver kombineras  med andra 

åtgärder som på sikt effektiviserar och minskar 

energianvändningen från transportsektorn, t ex genom 

överflyttning från av transporter från väg till spår- och sjöfart.  

 

3. Att de nya reglerna för Bränselbyte för bensin blir den maximalt 

tekniskt möjliga linjärt fram till 2030.  

Detta berörs i Energimyndighetens rapport till regeringen där deras 

förslag är en inblandning på 27.6 procent 2030, men gör också 

bedömningen att det kan ske en stark teknikutveckling för 

biobensin. Regeringskansliet kommer att behöva snabbutreda 

frågan för att systemet ska maximera den teknikmässiga 

potentialen.  

 

4. Inför stöd för att konvertera bensinbilar 

För att människor ska kunna delta i omställningen även med existerande fordon 

så behöver det utredas hur ett stöd kan införas för att konvertera 

existerande bensinbilar till att gå på förnybara bränslen, ex etanol, 

biogas eller biobensin.  

 

5. Bränslebytet ska gynna hållbara biobränslen som 

produceras med hänsyn till skydd av skog och natur.  

En utredning ska se över hur man kan kombinera ett effektivt 

resursutnyttjande med potentiella målkonflikter för skydd av 

biologisk mångfald. Detta ska också garantera att palmolja hålls 

utanför systemet samt skydda svenska urskogar från att avverkas.  

 

6. Att skatteundantaget för 100 procents förnybara 

drivmedel (exempelvis etanol, biodiesel och biogas) förlängs i 

minst tre år efter 2020.  

Detta skulle göra att de aktörer som redan i dag producerar förnybara 

drivmedel inte blir beroende av inblandning i fossila drivmedel. 

Beslutet förutsätter godkännande från EU-kommissionen.  

 

7. Att stödet till produktion, distribution och försäljning av biogas 

ökar. De ekonomiska villkoren ska vara beslutade för en 
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tio-årsperiod framöver så att branschen kan göra nödvändiga 

investeringar.  

En utredning kommer att presenteras hösten 2019 med förslag på hur 

detta ska kunna göras. Fram tills att utredningens förslag är 

implementerade behöver tillfälliga stöd och den befintliga 

skattebefrielsen förlängas.  

  

I Energimyndighetens rapport beräknas bensin- och dieselbilarna att stå 

för knappt 57 procent av nybilsförsäljningen 2030. Denna beräkning 

påverkar bedömningen av hur mycket flytande bränsle som behöver 

ersättas, ju större andel av bilparken som går på el, desto mindre fossilt 

fordonsbränsle behöver ersättas av biobränsle.  

 

Myndighetens prognos ligger emellertid långt under den som branschen 

själva bedömer vara rimlig fram till 2030, enligt Power Circle (se nedan) 

antas marknadsandelen av nybilsförsäljningen för elbilar bli 89 procent år 

2030.  

 

 

 

Under de närmaste åren kommer emellertid en rad reformer att 

genomföras för att öka antalet laddpunkter, ladda hemmastöd samt en 

skärpt Bonus-Malus som ytterligare kommer att gynna elbilarnas ställning 

på marknaden.  

 

Branschen bedömer att det redan om fem år kommer att vara billigare 

totalkostnad för att äga en el- eller laddhybrid än att köpa en fossilbil. 
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Elektrifiering kombinerat med andra insatser för att flytta över trafik till 

spår och sjöfart där det är möjligt gör att vi möjliggör en fossilfri 

fordonsflotta.  

 

Ett samhälle där den som tankar bilen med el, biogas eller flytande bränsle 

kan göra det med ett grönt samvete. 

 

Fakta om bränslebytet 

Den första juli 2018 trädde Bränslebytet för bensin och diesel i kraft. 

Systemet ålägger leverantörer av bensin och diesel att sänka utsläppen av 

växthusgaser enligt följande. 

 

- Bensin: 2,6 procent år 2019 och 4,2 procent år 2020. 

- Diesel: 19,3 procent år 2019 och 21 procent år 2020. 

 

Reduktionen kan endast uppnås genom att blanda in hållbara 

biodrivmedel. Den som underlåter att uppfylla reduktionsplikten blir 

skyldig att betala en avgift. Avgiften är utformad så att det inte ska vara 

mer lönsamt att betala avgiften än att leva upp till Bränslebytets krav. 

 

För perioden efter 2020 har reduktionsnivån inte fastställts.  

 

I den promemoria som låg till grund för Bränslebytet angavs en indikativ 

reduktionsnivå på 40 procents (total) reduktion till 2030. I samma 

promemoria angavs att s.k. kontrollstationer ska genomföras vart tredje år 

med start 2019 i syfte att se över bl.a. reduktionsnivåer och fastställa 

sådana för perioden fram till 2030. 

 

Energimyndighetens förslag  

 

Energimyndigheten har haft i uppdrag av regeringen att lämna underlag 

till den kontrollstation som ska genomföras.  

 

Uppdraget redovisades den 4 juni 2019 i och med rapporten 

”Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten – Reduktionspliktens 

utveckling 2021-2030”  

 

Myndighetens huvudförslag går i korthet ut på följande: 

 

- Separat kvot för bensin och diesel bör behållas. 

 

- Rena och höginblandade flytande biodrivmedel ska även 

fortsättningsvis stödjas med skattebefrielse. 
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- Det bör vara tillåtet att spara överskott av utsläppsreduktion till 

nästkommande år och möjligheten att handla med 

utsläppsreduktion bör utvidgas. 

 

- Reduktionsnivåerna i plikten bör utvecklas linjärt (i motsats till en 

trappstegsmodell, eller en kurva som stegrar kraftigt i start eller 

slut). 

 

 

Myndigheten bedömer att antalet bensin- och dieselbilar fortsatt kommer 
vara högt 2030, varför biodrivmedel spelar en viktig roll i att minska 
transportsektorns växthusgasutsläpp. Beroende på utvecklingen av 
försäljningen av elbilar kan behovet av biodrivmedel variera kraftigt.  
 
 
Målet för 2045 innebär i praktiken att inga fossila drivmedel används 2045, 
biodrivmedel har dock en del växthusgasutsläpp, eftersom man räknar på 
hela livscykeln, så reduktionsnivån i sig blir inte 100 procent. 
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Myndigheten föreslår en linjär utveckling av Bränslebytets kravnivåer för 
att öka förutsägbarhet och stabilitet på marknaden. 
  
Eftersom reduktionsnivåerna regleras i lag är det Riksdagen som 
fastställer reduktionsnivåerna. Det sker genom ändringar i lag (2017:1201) 
om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i 
bensin och dieselbränslen. 
 

Källor 

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/sa-ska-utslappen-fr

an-bensin-och-diesel-minska/ 

 

http://www.mynewsdesk.com/se/klimatpolitiskaradet/pressreleases/klim

atpolitiska-raadets-aarsrapport-till-regeringen-kraftfulla-aatgaerder-kraev

s-redan-under-denna-mandatperiod-foer-att-vi-ska-naa-klimatmaalen-28

50070  

 

https://www.svebio.se/om-oss/vara-natverk/biodriv/  

 

https://infogram.com/elbilslaget-2018-1h1749rjvkrq4zj?live  

 

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/sa-ska-utslappen-fran-bensin-och-diesel-minska/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/sa-ska-utslappen-fran-bensin-och-diesel-minska/
http://www.mynewsdesk.com/se/klimatpolitiskaradet/pressreleases/klimatpolitiska-raadets-aarsrapport-till-regeringen-kraftfulla-aatgaerder-kraevs-redan-under-denna-mandatperiod-foer-att-vi-ska-naa-klimatmaalen-2850070
http://www.mynewsdesk.com/se/klimatpolitiskaradet/pressreleases/klimatpolitiska-raadets-aarsrapport-till-regeringen-kraftfulla-aatgaerder-kraevs-redan-under-denna-mandatperiod-foer-att-vi-ska-naa-klimatmaalen-2850070
http://www.mynewsdesk.com/se/klimatpolitiskaradet/pressreleases/klimatpolitiska-raadets-aarsrapport-till-regeringen-kraftfulla-aatgaerder-kraevs-redan-under-denna-mandatperiod-foer-att-vi-ska-naa-klimatmaalen-2850070
http://www.mynewsdesk.com/se/klimatpolitiskaradet/pressreleases/klimatpolitiska-raadets-aarsrapport-till-regeringen-kraftfulla-aatgaerder-kraevs-redan-under-denna-mandatperiod-foer-att-vi-ska-naa-klimatmaalen-2850070
https://www.svebio.se/om-oss/vara-natverk/biodriv/
https://infogram.com/elbilslaget-2018-1h1749rjvkrq4zj?live

