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Nuläge Förnybara drivmedel  

Kollektivtrafiken i Sverige har sedan åtskilliga år haft som mål att fasa ut fossila drivmedel. I dags-
läget har närapå alla regionala kollektivtrafikmyndigheter uppnått tidigare målformuleringar, som 
innebar utfasning av fossila drivmedel och trafiken körs på enbart förnybara drivmedel eller el. 
I det gällande branschgemensamma miljöprogrammet anges klimat-och energimålen enligt följande:

• Utsläpp av CO2 mäts i g CO2/personkilometer. Minskningen från år 2016 till 2025 ska vara 
40% och till år 2030 ska minskningen vara 70%. Klimatmålet avser nettoutsläpp av klimat-
påverkande gaser uttryckt som koldioxidutsläpp, med hänsyn tagen till drivmedlets livscykel,  
så kallat well to wheel-perspektiv.

• Användningen av energi mäts i KWh/personkilometer. Minskningen ska från år 2016 till 2025 
vara 25% och år 2030 ska den vara 40%. Energianvändningen avser endast energianvändning 
i fordonet. 

EU – många har långt till målet
Förnybart-direktivet, allmänt kallat RED II, trädde i kraft sommaren 2021. Bland annat gäller följande:

• Krav på drivmedelsleverantörer att nå en förnybar andel om minst 14 % år 2030 inom 
transportsektorn.

• Krav på en viss andel så kallade avancerade biodrivmedel, minst 0,2% år 2022,  
1% 2025 och minst 3,5% år 2030.

• Restriktioner för andel biodrivmedel från grödor till max 7%  
(eller lägre om användningen i landet var lägre 2020).

• Förslag på höjd andel. Förslag finns från EU-kommissionen att höja andelen från 14 till 26%.

Förnybart-direktivet kommer att öka efterfrågan på förnybara drivmedel inom hela EU. Sverige har 
hittills varit mycket stora konsumenter av förnybara drivmedel (65% av all HVO som förbrukades 
inom EU), inte minst med beaktande av hur stor del av den totala drivmedelsförbrukningen som 
Sverige har av EU:s totala, (3%). Förhoppningsvis innebär dessa ökade krav att även produk-
tionen ökar, även om det tar tid från beslut till produktionsstart. Dock finns det risk att nya inves-
teringar i att producera biodrivmedel uteblir eller blir få. Detta då Kommisionen även föreslår att 
det från 2035 endast ska vara tillåtet att sälja nollutsläppsfordon, detta mätt ”tank to wheel”, dvs 
biodrivmedlens klimatnytta beaktas inte.

Den begränsning som finns när det gäller att nyttja grödor som råvara för biodrivmedel, (max 7% 
innebär att man kan som land nyttja mer, men i sin redovisning till kommissionen får man endast 
redovisa max 7 %), kommer troligen påverka volymer av både RME och etanol men även i de fall 
grödor nyttjas för att tillverka andra förnybara drivmedel. 

Skattebefrielsen för höginblandade förnybara drivmedel 
Skattebefrielsen gäller för svensk del t o m om 2022 när det gäller flytande biodrivmedel. För bio-
gas producerad av restprodukter gäller det t o m 2030, detta efter godkännande av EU-kommis-
sionen att vi fått dispens från EU:s statsstödsregler. Självklart kommer branschen att arbeta för en 
fortsatt skattebefrielse t o m 2030, likt den som biogasen redan har. 



Energimyndighetens förslag  
om reduktionsplikten 2021    
Som synes av tabellen är det en snabb 
ökning av reduktionseffekten. Det innebär 
att andelen förnybart, framför allt HVO ökar 
snabbt i diesel. Mot slutet är reduktionen 
så pass hög att det är rimligt att ställa sig 
frågan om RKM ska ha fortsatt mål om att 
köra 100 procent förnybart.

Lagen om reduktionsplikt
Denna lag trädde i kraft 1/7-2018 och innebär gradvis ökning av förnybara drivmedel i bensin och 
diesel för att reducera utsläpp av klimatpåverkande gaser (sett ur ett livscykelperspektiv). Från 
augusti är nivån för dieselolja 26%.

År Bensin Diesel
2021 6% 26%
2022 7,8% 30,5%
2023 10,1% 35%
2024 12,5% 40%
2025 15,5% 45% 
2026 19% 50%
2027 22% 54%
2028 24% 58%
2029 26% 62%

2030 28% 66%

Utredningsförslag om gemensam reduktionsplikt
Den svenska utfasningsutredningen, SOU 2021:48, föreslår att det snarast införs en gemensam 
reduktionsplikt för bensin och dieselolja. Därmed skulle skattebefrielsen för de rena flytande 
 biodrivmedlen upphöra, oaktat vad EU-kommissionen beslutar.

Kapacitetsbrist i elnäten 
En fråga som snabbt kommit upp på dagordningen, inte bara för kollektivtrafiken men för hela sam-
hället är de problem med kapacitetsbrist från framför allt Svenska Kraftnäts stamnät till de  
regionala näten. Dessa brister har uppstått bland annat av ökad efterfrågan (högt bostadsbyggande 
och högkonjunktur). Här har Svenska Kraftnät underskattat behovet i sina prognoser som styr hur 
och i vilken takt stamnätet byggs ut. En annan orsak är minskad lokal kraftvärmeproduktion vilket 
ytterligare ställer krav på överföringskapacitet. Detta har exempelvis i Uppsala och UL:s fall inneburit 
att den tänkta satsningen på ny depå för elbussar har stött på problem. Nätägaren har tills vidare 
sagt nej till ny anslutning. Problematiken är störst kring de tre största städerna samt i vissa andra 
områden och är alltså en viktig fråga att ha med i planeringsarbetet inför introduktion av elbussar. 

Effekter som mest sannolikt påverkar priset för biodrivmedel
EU-kommisionens klimatpaket Fit for 55 innehåller flera förslag som påverkar all energiförbrukning 
inom unionen. För vägtransporter är det:
• Förslag om att vägtransporter ska inkluderas i handeln om utsläppsrätter, ETS.
• Förslag till nytt energiskattedirektiv som föreslår skatt på all energiförbrukning. När det gäller 

drivmedel föreslås det miniminivåer även för biodrivmedel. 

Kommisionen kommer att presentera så kallade delegerade akter gällande RED II. Där finns tan-
kar om att begränsa ytterligare vilka råvaror som ska klassas som hållbara eller avancerade. 
Sammantaget är det ingen orimlig bedömning att vi kommer få se kraftiga kostnadsökningar på 
biodrivmedel framöver.
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